Gezocht: Stagiair(e) publiciteit en marketing bij uitgeverij HarperCollins Holland
Uitgeverij HarperCollins Holland is op zoek naar een stagiair(e) voor de zomerperiode van 1 mei tot
en met 28 augustus 2020.
Als stagiair publiciteit en marketing ben je vanaf dag één volwaardig lid van ons commerciële team.
Je werkt mee aan de promotie van onze (e-)boeken, auteurs en evenementen. Je zult
boekgerelateerde projecten en evenementen opzetten en je gaat nieuwe innovatieve trends
onderzoeken. Begint je hart sneller te kloppen van boeken en ga je uitdagingen niet uit de weg?
Solliciteer dan direct!
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Voorbereiden en uitvoeren van evenementen zoals boekpresentaties, bezoek van (buitenlandse)
auteurs, signeersessies, beurzen en lezingen
Ontwikkelen van POS-materiaal
Online en socialmediapromoties bedenken en ontwikkelen
Bijhouden van diverse pers- en mediabestanden
Contact onderhouden met diverse media, voornamelijk met bloggers en vloggers

Wat vragen we?
•
•
•
•
•

HBO/WO; studierichting communicatie, marketing, media, literatuur of redactie
Je bent enthousiast, gedreven en gaat proactief te werk
Je hebt een organisatorisch talent, bent gestructureerd en weet om te gaan met deadlines
Je bent digitaal sterk en goed op de hoogte van de mogelijkheden van social media
Je hebt affiniteit met boeken en lezen

Wat bieden we?
We bieden een passende stagevergoeding, betalen je reiskosten en je deelt natuurlijk mee in alle
leuke extra’s die een uitgeverij te bieden heeft.
Wie zijn wij?
HarperCollins Holland is een succesvolle en innovatieve uitgeverij gevestigd te Amsterdam. We zijn
actief in diverse genres (romans, thrillers, young fiction, non-fictie) en geven elk jaar meer dan 100
boeken uit van succesvolle auteurs als Karin Slaughter, Julie Kagawa, Jeroen Windmeijer en Marieke
Nijkamp. HarperCollins Holland is onderdeel van HarperCollins Publishers, een van ’s werelds
grootste uitgeverijen ter wereld met vestigingen in meer dan 18 landen.
En nu?
Ben je vanaf 1 mei beschikbaar? Dan ontvangen wij graag je reactie met motivatie en cv per e-mail
aan Anna Vergunst, marketeer, via anna.vergunst@harpercollins.nl en/of aan Miranda Mettes,
commercieel manager, via miranda.mettes@harpercollins.nl.

