Gezocht: redactiestagiair(e)
De samenwerkende groep uitgeverijen De Arbeiderspers, De Geus en Nijgh & Van Ditmar (onderdeel
van Singel Uitgeverijen) in Amsterdam is op zoek naar een enthousiaste redactiestagiair(e).
Wil jij ervaring opdoen bij de redactie van de literaire uitgeverij die onder meer het werk van
Abdelkader Benali, Robin DiAngelo, Joan Didion, Bernadine Evaristo, Radna Fabias, Clarice Gargard,
Esther Gerritsen, Michel Houellebecq, Lisa Huissoon, Arthur Japin, Thomas Mann, Aafke Romeijn,
Pieter Waterdrinker en Wit huiswerk publiceert?
Onder je werkzaamheden vallen onder meer:
-

Het lezen en beoordelen van manuscripten uit binnen- en buitenland, en het schrijven van
leesverslagen daarover
Het redigeren van manuscripten en auteurs vervolgens feedback geven (onder begeleiding)
Het schrijven van allerhande teksten, waaronder flapteksten en prospectusteksten
Het bijwonen en notuleren van de redactievergadering
Het bezoeken van boekpresentaties, lezingen, auteursbezoeken en (literaire) festivals
Afhandeling van binnengekomen mail en post voor de redactie
Het versturen van (auteurs)post en auteurs- en bewijsexemplaren
Overige klussen ter ondersteuning van de redacteuren en uitgever
Enkele werkzaamheden voor de bureauredactie, zoals bijvoorbeeld persklaar maken,
correctiewerk, maken van mastercopy’s en registers etc.

We zoeken iemand die:
-

veel van literatuur houdt en graag leest
de Nederlandse en Engelse taal goed beheerst
communicatief sterk is en initiatief neemt
liefst afkomstig is uit de omgeving Amsterdam (of een OV-studentenkaart heeft)
beschikbaar is voor 4-6 maanden, voor minstens 32 uur per week
goed zelfstandig kan werken, omdat de redactie vanwege de coronacrisis vanuit huis werkt

We hechten groot belang aan diversiteit en we verwelkomen daarom graag sollicitaties van mensen
die nu in de uitgeverij ondervertegenwoordigd zijn. Onze voorkeur gaat uit naar studenten met een
biculturele achtergrond.
Een stagiair die fulltime (36 uur) bij ons komt werken krijgt een stagevergoeding van € 350/maand.
Heb je belangstelling? We zien je mail met CV en motivatiebrief graag z.s.m. tegemoet.
Mail naar Esther Hendriks, redacteur @Arbeiderspers: E.Hendriks@arbeiderspers.nl.

