Stage: tekstschrijver
La Plume Media, Haarlem. 24 tot 32 uur per week. Startdatum in overleg.
Ben jij een creatief schrijver? Iemand die graag een uitdaging aangaat? Die niet bang is om
verantwoordelijkheid te dragen en niet kan wachten om zijn werk terug te zien in een magazine? Dan
is La Plume Media op zoek naar jou!
Over de stage
Jaarlijks maakt La Plume Media het magazine 'Larinx'; een meer dan 50 pagina's tellende glossy voor
reünisten van studentenvereniging LANX. Jouw taak: het hele magazine tot stand brengen! Dat
betekent: een thema bedenken, interviewen, artikelen schrijven, fotografen briefen en de vormgever
aansturen. Aan het eind van jouw stage heb jij dus eigenhandig een magazine gemaakt! Doe je dat
alleen? Nee, natuurlijk niet. Je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt van de La Plume-ers.

Ga je over studentenfeestjes en ontgroeningen schrijven? Absoluut niet. Dit is serious business. Je
gaat in gesprek met topadvocaten, ondernemers, diplomaten… Een eerdere stagiair mocht zelfs de
minister-president interviewen!
JIJ!
Wanneer jij je pen oppakt, komen er als vanzelf lekker lopende zinnen uit. Je kennis van de
Nederlandse taal is goed; spel- en grammaticafouten pik jij er dan ook zo uit. Je hebt geen moeite met
het dragen van verantwoordelijkheid, werkt gestructureerd en zelfstandig, en hebt de sociale skills
om verschillende contacten te onderhouden. Je doet een hbo- of wo-opleiding, of hebt deze reeds
afgerond.
Wat kun je verwachten?
Een stage met veel eigen verantwoordelijkheid. Je wordt onderdeel van een leuk team dat werkt aan
opdrachten voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Je hebt alle kans om je te ontwikkelen en
veel te leren op onze werkplek direct aan perron 8 van Station Haarlem. De stagevergoeding is €250
bij een fulltime dienstverband.

Zin in?
Mooi! Komt er nog een lijstje met competenties waar La Plume Media blij van wordt. Vink jij af?
• Minimaal hbo-opleiding
• Supergoede kennis van de Nederlandse taal
Je mag van de social-generatie zijn, je weet wel hoe je volgens het ouderwetse Groene Boekje hoort te spellen.

•

Gestructureerd
Er komt veel op je af, maar jij houdt overzicht en neemt verantwoordelijkheid. Bij stress loop je gewoon een rondje met
de kantoorhond (tevens mascotte en beveiliger). Ben je in een mum weer ontspannen.

•

Klantvriendelijk
Je kunt zowel online als offline een gesprek voeren, waarna je gesprekspartner denkt: goh, wat een leuk persoon!

•

Teamspeler
Veel voor elkaar boksen met een klein team, dat kan alleen als je goed op elkaar bent ingespeeld. La Plume-ers
helpen elkaar en staan klaar om stagiairs naar een hoger niveau te brengen. En, ook jouw inbreng is welkom, want
niemand is ooit uitgeleerd.

Jouw ding? Klim in de digitale pen
Het is natuurlijk totaal niet meer van deze tijd, die motivatiebrieven. Vloggen, bloggen, interactieve
cv’s, dat is het nieuwe solliciteren. Weten we wel hoor, bij La Plume Media. Toch ontvangen we graag
een ouderwetse motivatiebrief met cv. Al is het alleen maar om te kunnen zien hoe creatief jij schrijft
(aanvullende vlogs, blogs en kleurrijke cv’s zijn uiteraard welkom). Mail o.v.v. ‘stage’ naar Veerle Focke.
veerle@laplumemedia.nl

