
Redactie & audience development stage Management Support 
 
Vakmedianet is de leidende business-to-business uitgeverij in Nederland. Met onze online platformen, 
magazines, boeken, opleidingen en events bereiken wij meer dan 1.2 miljoen professionals en 
beslissers in diverse branches. 
 
Voor Management Support, op ons kantoor in Alphen aan den Rijn, zijn wij voor het najaar van 2018 
op zoek naar een stagiair redactie & audience development. Management Support is de titel voor 
managementondersteuners, secretaresses en office managers. De website trekt meer dan 100.000 
unieke bezoekers per maand en het blad wordt maandelijks door 10.000 ondersteuners gelezen. 
 
Je scherpt tijdens deze stage niet alleen je redactionele vaardigheden aan. Je krijgt ook een kijkje in 
de keuken bij de audience development-afdeling. Wil je alles weten op het gebied van content design, 
onderzoek naar en analyse van content en welke tools je inzet om content optimaal te laten presteren? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! 
 
Wat ga je doen? 

• Je werkt nauw samen met de redactie en audience developer van Management Support.  
• Je schrijft teksten voor de site van Management Support. 
• Je doet onderzoek naar nieuwe vormen van content. 
• Je promoot onze content via nieuwsbrieven en social media. 
• Je onderzoekt hoe we onze content nog beter kunnen maken op het gebied van opmaak, 

interne links en promotie. 
 
Wie ben jij? 

• Je volgt een HBO-opleiding op het gebied van journalistiek, media of communicatie. 
• Je bent nieuwsgierig naar de nieuwste manieren van content design. 
• We kunnen je om een boodschap sturen. Dan bedoelen we niet het plintenladdertje, maar wel 

het schrijven van een goed stuk of het maken van een keyword analyse. 
• Je bent thuis in social media en zoekt continu naar nieuwe apps en technologieën om content 

mooier en beter te maken. 
 
Wat bieden we? 

• Een inkijk in de unieke datastrategie van Vakmedianet, waarmee we ons publiek uitbreiden en 
beter leren kennen. 

• Je stage zit op het snijvlak van redactie en audience development, een nieuwe discipline in de 
uitgeefbranche. We laten je zien hoe wij pionieren op dit gebied. 

• Een leuk en gevarieerd team, waarin iedereen zich inzet voor het gezamenlijk resultaat. 
• Je werkt 36 uur per week en ontvangt een competitieve stagevergoeding. 
• De lunch regelen wij voor je, iedere dag vers bereid in onze kantine. 

 
Meer informatie? 
Neem contact op met Jelle Schut, audience developer, via jelleschut@vakmedianet.nl of 06 - 82 01 99 
39. 
 
Direct solliciteren? 
Stuur je CV en motivatie naar Ad Heijblok, HR Manager, via vacatures@vakmedianet.nl  
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