Overamstel uitgevers is op zoek naar een enthousiaste stagiaire (M/V – 4 of 5 dagen week) die het PR
& marketing team van Overamstel Uitgevers komt versterken. Als stagiaire bij Overamstel uitgevers
draai je direct mee met het team: je helpt onder andere bij het organiseren van events en
boeklanceringen, het schrijven van persberichten en nieuwsbrieven, het benaderen van journalisten
en het onderhouden van het persbestand. Je kunt tijdens je stage ook gericht aan je
afstudeeropdracht werken.
Werkzaamheden







Het initiëren en uitzetten van marketingacties.
Het (mede) opstellen van persberichten.
Het meewerken aan events en presentaties (ook buiten de reguliere werktijden).
Het selecteren van pers voor (e‐)mailings en het verzenden van boeken.
Het opzetten en onderhouden van het recensiearchief en betrokkenen informeren.
Het incidenteel verrichten van hand‐ en spandiensten (o.a. receptie).

Gewenste profiel







HBO of universitair opgeleid.
Beschikbaar voor een periode van +/‐ 5 maanden.
Flexibel, hands on mentaliteit, communicatief vaardig.
Ook af en toe beschikbaar buiten reguliere werktijden (i.v.m. events).
Affiniteit met het boekenvak.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wat wij bieden





Een stagevergoeding van €250,- bruto per maand (uitgaande van 32/40 uur per week).
Een interessant bedrijf om werkervaring op te doen in de wereld van boeken, pers en media.
Een unieke kans om de boekenwereld van dichtbij mee te maken (en af en toe BN’ers van
dichtbij te zien).
Een gezellige werkplek met een wandeling tijdens de lunch, leuke evenementen en
regelmatige borrels en traktaties!

Overamstel uitgevers bestaat uit de volgende uitgeverijen: Carrera, Voetbal Inside, Hollands Diep, Horizon,
Lebowski, Moon en The House of Books. Met deze uitgeverijen is Overamstel uitgevers actief binnen vrijwel
alle genres: literatuur, sportboeken, thrillers, kinderboeken, kookboeken en geschiedenis.
Overamstel uitgevers is de trotse uitgever van onder anderen: Astrid Holleeder, Isa Maron, Cassandra Clare,
Gijp, Thijs Zonneveld, Tommy Wieringa, Leon de Winter, Matt Haig, Daphne Deckers, Kim van Kooten, Hugo
Borst, Dafne Schippers, Jet van Nieuwkerk, Graham Norton, Tess Gerritsen, Myrthe van der Meer, Claudia de
Breij, Susan Smit, Heleen van Royen, Matthijs van Nieuwkerk, Dave Eggers, Michel van Egmond, Arnon
Grunberg, Graham Swift, Zia Haider Rahman, Niccolo Ammaniti, Thomas Acda, Max Hastings, Carry Slee,
Agatha Christie, Sophie Kinsella, John Williams, Busser & Schroder, Johan Op de Beeck en Clive Cussler.

