VACATURE: Online Marketing stage bij een uitgeverij (36 uur)
10 oktober 2021
Ben jij thuis op social media? Hou je van lezen? Wil je meewerken aan grote campagnes voor
bekende schrijvers? Ben jij hands-on en zelfstandig? Dan zoeken wij jou! Ambo |
Anthos uitgevers is op zoek naar een Online Marketing stagiair(e). Bij voorkeur begint de stage
vanaf november, maar later beginnen kan ook.

Bij Ambo | Anthos uitgevers maak je kennis met het werken in een uitgeverij, een creatieve en
interessante wereld. Elke maand komen er bij ons verschillende nieuwe boeken uit en jij ondersteunt
de marketing-afdeling om van ieder boek een zo groot mogelijk succes te maken. Dit doe je o.a. door
het bijhouden van onze websites, het uitvoeren van social media campagnes, het organiseren van
winacties, contact met bookstagrammers & booktokkers en het versturen van nieuwsbrieven. Verder
ondersteun je bij (online) boekpresentaties, boekhandelspromotie en het versturen van
persberichten.
Jouw werkzaamheden:
•

Helpen bij het uitvoeren van grote online campagnes

•

Maken en online verspreiden van de nieuwsbrief

•

Meedenken over en uitvoeren van campagnes op social media

•

Meehelpen bij (online) boekpresentaties

•

Contact met bloggers

•

Ontwikkelen van content op social media

•

Updaten en bijhouden van de website

•

Versturen van boekmailingen naar media en bloggers

Profiel:
•

HBO/WO denkniveau

•

Je hebt affiniteit met lezen en literatuur

•

Handig met social media

•

Kennis van Photoshop en WordPress is een pré

•

Stressbestendig en hands-on

Wat je van ons kunt verwachten:
•

Je doet ervaring op met online marketing

•

Je krijg veel vrijheid en zelfstandigheid

•

Stagevergoeding

Wie zijn wij?
Ambo | Anthos uitgevers is een toonaangevende uitgeverij, gevestigd in het centrum van
Amsterdam, gespecialiseerd in literaire fictie, literaire thrillers en kwaliteitsnon-fictie. We geven
onder anderen het werk uit van Nicci French, Herman Koch, Simone van der Vlugt en Murat Isik. Je
komt terecht in een ervaren, professioneel en gezellig team. De sfeer op kantoor is te typeren als
informeel, verfrissend en dynamisch.
Wil jij onze nieuwe stagiair worden? Stuur dan een korte motivatie en cv naar Marije Lenstra
via mlenstra@amboanthos.nl.

