Online en creatieve stagiair gezocht voor het team Uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap!
Houd jij van schrijven? En ben jij een creatieve denker? Wil je van dichtbij meemaken hoe bijbels
en boeken worden gemaakt? En wil je meedenken hoe we via diverse media zorgen dat mensen
weten welke bijbel bij hen past? Dan hebben wij een dé stageplek voor jou!
Het uitgeven van bijbels en producten rond de Bijbel is een van de belangrijkste activiteiten van het
NBG. We maken bijbels voor iedereen! De een is op zoek naar verdieping, de ander zoekt naar een
geïllustreerde uitgave die uitnodigt tot lezen. Denk daarbij aan de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook
aan de Belle Bijbel of Prentenbijbel. Elke keer zoeken we naar nieuwe manieren om deze mooie
bijbels en boeken dichtbij mensen te brengen. Lees verder op: www.bijbelgenootschap.nl/uitgeven/

WAT GA JE DOEN?
•
•
•
•
•
•
•

Je denkt mee met het ontwikkelen van marketingplannen voor specifieke titels.
Je gaat actief aan de slag om de plannen uit te werken: je bedenkt creatieve content voor
online, houdt interviews en schrijft teksten.
Je benadert ambassadeurs.
Je bent veel online aanwezig op de diverse platforms (o.a. Facebook, Instagram)
Je coördineert het aanvragen van present- en recensie-exemplaren.
Je doet eenvoudige redactieklussen voor titels.
Je kijkt mee bij de ontwikkeling van titels. Van cover tot binnenwerk!

WAT ZOEKEN WIJ IN JOU?
•
•
•
•

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;
Je bent van nature veel bezig met internet en social media;
Je bent bezig in het derde of vierde studiejaar van een relevante hbo-opleiding zoals
journalistiek, communicatie, of media & informatie;
Je bent enthousiast, zelfstandig, proactief, nauwkeurig en creatief

STAGEPERIODE
Het gaat om een stage voor vier tot vijf maanden vanaf begin februari 2019 voor 28-32 uur per week.
In overleg zijn andere data en stageperiodes eventueel mogelijk, maar de stage moet minimaal 4
maanden duren. Stagevergoeding in overleg. Standplaats Haarlem.

GEÏNTERESSEERD?
Neem contact op met Jessica Bronsema en bel haar voor direct antwoord op je vragen: 06-16030448.
Stuur uiterlijk 12 januari 2019 via hrm@bijbelgenootschap.nl jouw motivatie op waarom jij in
aanmerking wil komen voor deze stageplaats. Meer informatie: www.bijbelgenootschap.nl

