Tekstschrijver en Regelaar a.k.a. SuperStagiair
Haarlem, 32 u/pw, per direct
La Plume Media geeft communicatieadvies en produceert communicatie-uitingen. Wat dat inhoudt? Veel!
Denk aan het maken van complete magazines en het schrijven van (commerciële) nieuwsbrieven, maar
ook aan het schrijven van webteksten, het produceren van video’s en het verzorgen van webcasts. Voor
wie La Plume-ers dat doen? Voor supertoffe klanten als Intertoys, Hudson’s Bay, Ferring Pharmaceuticals,
Sogeti, Kuehne + Nagel, Stichting DON, Sogeti, Pantone, Kinderen voor Kinderen en KLM Health Services.
JIJ!
La Plume Media is op zoek naar een superstagiair. Iemand die de mouwen opstroopt, snel schakelt en
graag veel wil leren. Wat je gaat doen? Teksten schrijven voor verschillende klanten, nieuwsbrieven
opmaken, opmaakproeven controleren en beelden opvragen. Wat je daarvoor in huis hebt?
Doorzettingsvermogen en een enorme drive om te leren. Aan het eind van je stage zie je deadlines als een
uitdaging, pak je zonder aarzeling de telefoon om iets voor elkaar te krijgen en weet je moeiteloos teksten
te schrijven voor verschillende doelgroepen.
Zin in?
Mooi! Komt er nog een lijstje met competenties waar La Plume Media blij van wordt. Vink jij af?
•

Minimaal hbo-opleiding (communicatie)
Je hebt minimaal hbo-denkniveau nodig en bent analytisch sterk. Grote klanten hebben namelijk vaak moeilijke opdrachten
en La Plume Media staat voor inhoud. Geen oppervlakkig blabla dus, maar snappen waar je het over hebt.

•
•
•

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.

Schrijven voor een doelgroep
Niet iedereen wil op dezelfde manier aangesproken worden. Jij weet een boodschap over te brengen (ook zonder
emoticons J)

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.

•

Doen, omdat het moet
Niet alles is altijd leuk. Soms moet er gewoon iets gebeuren. Jij weet dat en voert uit, zonder zeuren.

Wat je kunt 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 een lekkere – nieuwe! – werkplek direct aan perron 8 van Station Haarlem.
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 ze wel hoor, bij La Plume Media. Toch willen ze graag een ouderwetse
motivatiebrief met CV van je ontvangen. 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

