Uitgeverij Carrera Culinair & Lifestyle is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om het redactieteam te
versterken. Bij voorkeur vanaf begin februari 2019 voor minimaal 4 maanden, maar liever voor langer. Ervaring
leert dat 6 maanden de ideale lengte is. Hou je van kook- en lifestyle boeken, heb je gevoel voor tekst,
vormgeving en fotografie, en wil jij je helemaal onderdompelen in de wereld van kookboeken en lifestyle titels?
Dan is deze stage zeker iets voor jou! Je draait volledig mee op de redactie, je maakt zo het uitgeefproces vanaf
de eerste rij mee en je krijgt een afwisselend, uitdagend, interessant, leuk en leerzaam takenpakket.
Carrera Culinair & Lifestyle is het non-fictie imprint van Overamstel uitgevers en is gevestigd in Amsterdam.
Overamstel uitgevers profileert zich als een modern, creatief, snel en slagvaardig uitgeefhuis en speelt optimaal
in op de huidige ontwikkelingen in de mediabranche. De uitgeverij bestaat verder uit: Lebowski, Hollands Diep,
The House of Books, Voetbal International en Moon.
Binnen Carrera Culinair & Lifestyle brengen we jaarlijks een breed scala aan kook- en lifestyle boeken uit
met diverse bekende Nederlandse en internationale chef-koks: Julius Jaspers, Alain Caron, Isabel Boerdam,
Sergio Herman, Rutger van den Broek, Tess Posthumus, Anthony Bourdain, Mari Maris en Meneer Wateetons
zijn enkele van onze auteurs. Naast onze culinaire producties geven wij sportieve/culinaire lifestyle boeken uit
met bekende namen als ex-tophockeyster Ellen Hoog, atletiekheldin Dafne Schippers en Jet van Nieuwkerk.
Meer informatie is te vinden op www.carreraculinair.nl en www.overamsteluitgevers.nl.
_________________________________________ Vacature _________________________________________
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) voor de redactie en aanverwante taken.
Taken
De stagewerkzaamheden bestaan (in willekeurige volgorde) onder andere uit:
1. Het ondersteunen van uitgever en acquirerend redacteur bij hun dagelijkse werkzaamheden;
2. Meelezen van manuscripten en schrijven van leesrapporten;
3. Het afwijzen van manuscripten;
4. Zetklaar maken van kopij;
5. Controleren van zetproeven;
6. Schrijven en corrigeren van promotionele teksten voor de website en catalogi;
7. Meedenken over promotie en marketing;
8. Bijhouden van website en social media;
9. Contact sheets maken, zoeken naar beeld in beeldbanken, voorbereiden van en assisteren bij fotoshoots;
10. Diverse administratieve en huishoudelijke werkzaamheden.
Profiel student
1. Een goede beheersing van de Nederlandse taal.
2. Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
3. Accuraat en zelfstandig kunnen werken.
4. Een leergierige en enthousiaste werkhouding.
5. Kennis van Word, Excel, CMS, social media.
Locatie
Paul van Vlissingenstraat 18, 1096 BK Amsterdam (tegenover metrohalte Overamstel).
Periode
In overleg, maar bij voorkeur per begin februari 2019 voor 30 uur per week, voor minimaal 4 maanden.
Stagevergoeding
€ 200,- bruto per maand (uitgaande van 30 uur per week).
Contactpersoon
Voor meer informatie of vragen over deze stageplaats kun je per mail of telefonisch contact opnemen met
acquirerend redacteur Marieke Dijkman. Bereikbaar via marieke.dijkman@uitgeverijcarrera.nl en 06-52310603.
Motivatiebrief en cv mogen eveneens per mail naar bovenstaand mailadres o.v.v. ‘stagelopen’.

