VACATURETEKST STAGE VARAGIDS
Reactiedatum: van 3 januari 2019 tot 1 maart 2019
Stage in het kort:
Functie: Redacteur VARAgids
Sector: Journalistiek/ media
Startdatum stage: 1 maart 2019
Duur van de stage: 3 maanden
Uren per week: 36
Stagevergoeding per maand: € 250
Website: www.varagids.nl
Wie zijn wij?
De VARAgids is het grootste progressieve weekblad van Nederland. De redactie beziet
dagelijks het media-aanbod en vertelt op journalistieke wijze waar de mooie dingen te
halen zijn. Dat doet ze in het weekblad (in 2016 nog genomineerd voor Tijdschrift van het
Jaar), maar ook op internet en sociale media, zoals Twitter (waar de VARAgids het grootste
omroepblad is). Ze richt zich op een jonger publiek met het onlineplatform de Lagarde, dat
met name focust op televisieseries. Een stagiair bij de VARAgids volgt meestal een opleiding
aan de school voor journalistiek of studeert film- en tv-wetenschappen, maar heeft in ieder
geval een brandend verlangen om te schrijven, en koestert een grote belangstelling voor
populaire cultuur.
Wat ga je doen?
De stagiair wordt betrokken bij het redactieproces door aan te schuiven bij de
redactievergaderingen en kleinere brainstorms. Elke week krijgt hij of zij meerdere
schrijfopdrachten. Als een stagiair goed functioneert, volgt een groter artikel. Een goede
kennis van populaire cultuur (film, tv, muziek) in de breedste zin van het woord is een pré,
net als een gevoel voor de specifieke VARAgids-toon. De stagiair zal behalve voor de
papieren gids ook worden ingezet voor de website, onze sociale media en de dagelijkse
nieuwsbrief. Ook de Lagarde behoort tot de mogelijkheden. De werkweek loopt van
maandag tot en met donderdag. Op vrijdag zal de stagiair enkele kleine klussen hebben, die
vanuit huis te doen zijn.
Herken jij jezelf in dit profiel?
Je volgt een journalistieke opleiding aan een HBO of een universitaire opleiding. Je schrijft
en wil met je eigen stukken de VARAgids nóg beter maken. Hoe? Dat laat je ons zien met
jouw beste teksten.
Wat bieden wij?
BNNVARA verzorgt zo’n 3000 uur televisie en 5000 uur radio per jaar. Daarnaast
organiseren we evenementen en knallen we dagelijks heel wat kilobytes de cyberruimte in.
We maken programma’s als Spuiten en Slikken, De Wereld Draait Door, Zembla, De Nieuws
BV, Domien en #BOOS. BNNVARA staat voor een vrije, nieuwsgierige en sociale
samenleving. We betrekken iedereen bij de wereld, de welvaart en het welzijn en spelen

een activerende rol in onze maatschappij. We kennen geen grenzen: niet in de organisatie
en niet in de wereld. Geen onderwerp blijft onbesproken, geen wildernis onverkend, geen
heilig huisje overeind. We laten ons leiden door wat we belangrijk vinden en niet door wat
hoort of van ons verwacht wordt.
Contactinformatie:
Contactpersoon: Roger ABRAHAMS
Functie: Redacteur VARAgids
E-mailadres: roger.abrahams@bnnvara.nl
Adres: Wim T. Schippersplein 3
Postcode: 1217 WD
Plaats: HILVERSUM

