TiNA ZOEKT
REDACTIESTAGIAIRS!
Kom stage lopen op de gezelligste redactie van hét weekblad voor meiden van 8 tot 12 jaar: Tina!
Tina staat bomvol tips, interviews met sterren, quizjes, posters, mode en natuurlijk strips.
Daarnaast weet Tina de doelgroep online te bereiken met de leukste video’s en posts.
WAT?
Per augustus/september 2022 zijn wij op zoek naar een stagiair(e) die voor minstens
5 maanden fulltime (= 36 uur) de Tina redactie komt ondersteunen.
ALS STAGIAIR(E) GA JIJ ONDER ANDERE:
• Eigen rubrieken in Tina beheren en schrijven.
• Meedenken over de invulling van Tina, TinaTV en de social kanalen.
• Toffe sterren interviewen.
• Teksten en artikelen schrijven voor Instagram, TikTok en de website.
• Meewerken aan de productie van video’s voor TinaTV en TikTok.
• De allerleukste quizzen en andere redactionele pagina’s produceren.
• Meewerken aan speciale edities en projecten van het merk Tina.
• De (online) redactie ondersteunen én dagelijks meedraaien.
WAT WE BIEDEN:
• Een uitdagende, leerzame en brede stage in een jong, gezellig en gemotiveerd team
• Een aantrekkelijke stagevergoeding
• 2 vrije dagen per maand
• Begeleiding van ervaren redacteuren
WAT WE VAN JE VRAGEN:
• Je volgt een HBO- of WO opleiding, het liefst in de richting journalistiek/media/communicatie.
• Affiniteit met YouTube, social media en de belevingswereld van meiden van 8 tot 12 jaar.
• Je bent een bevlogen, creatieve en nauwkeurige schrijver.
• Je bent enthousiast, creatief, zelfstandig, nauwkeurig en pro-actief.
• Basiskennis van Photoshop is een pré.
OVER ONS
Tina is een merk van DPG. DPG heeft met haar sterke merken een stevige marktpositie in alle onderdelen
van de mediabranche. Elke dag werken we met ontzettend veel plezier aan ons portfolio dat bestaat
uit uiteenlopende A-merken, waaronder AD, Donald Duck, Flow, Libelle, Margriet, NU.nl, Qmusic, Tina en
vtwonen. Je wordt dus onderdeel van een groter geheel: met al onze merken bereiken we elke
maand ruim 80% van de Nederlanders. Hoe tof is dat?
SOLLICITEREN
Ben jij de stagiair(e) die we zoeken of heb je een vraag over deze stage? Neem contact op met britt.severin@dpgmedia.nl.
Stuur om te solliciteren uiterlijk 19 juni 2022 een mailtje o.v.v. Tina stage, met daarin je motivatie en cv.

