
	  
Stage	  Redacteur	  
	  
Wie	  zijn	  wij	  
TV	  Media	  Partners	  is	  een	  jong	  Rotterdams	  productiebedrijf.	  Wij	  produceren	  diverse	  	  
Tv-‐programma’s	  die	  worden	  uitgezonden	  op	  RTL4,	  RTL7	  en	  SBS6.	  Zo	  produceren	  wij	  o.a.	  	  
	  Altijd	  Jong,	  Business	  aan	  Tafel.	  Tevens	  produceren	  we	  programma’s	  voor	  de	  Belgische	  zender	  Kanaal	  Z	  	  
	  
Wie	  wij	  zoeken	  
Wij	  zoeken	  een	  enthousiaste	  student,	  die	  zich	  graag	  vast	  bijt	  in	  een	  onderwerp,	  onwijs	  creatief	  is	  en	  
een	  passie	  voor	  schrijven	  heeft!	  Tijdens	  een	  stage	  bij	  TV	  Media	  Partners	  krijg	  je	  de	  kans	  om	  veel	  te	  
leren	  over	  het	  televisievak.	  Bij	  ons	  mag	  je	  meer	  doen	  dan	  koffie	  halen.	  Wij	  zoeken	  iemand	  die	  
leergierig	  is	  en	  van	  aanpakken	  weet.	  Iemand	  die	  niet	  alleen	  zijn	  talent	  graag	  verder	  wil	  ontplooien,	  
maar	  ook	  zichzelf	  als	  persoon.	  
	  
Periode	  
Wij	  zoeken	  een	  stagiaire	  voor	  de	  periode	  van	  ±	  5	  maanden,	  startend	  vanaf	  augustus/	  september	  2017	  	  
	  	  
Werkzaamheden	  
-‐	  	  Schrijven	  van	  scripts	  
-‐	  	  Research	  doen	  naar	  verschillende	  onderwerpen:	  variërend	  van	  ondernemerszaken	  tot	  lifestyle	  
-‐	  	  Onderhouden	  van	  contact	  met	  deelnemers;	  per	  telefoon	  en	  e-‐mail	  
-‐	  	  Analyseren	  van	  huidige	  formats	  en	  meedenken	  over	  nieuwe	  formats	  	  
-‐	  	  Assisteren	  op	  de	  set	  	  
-‐	  	  Verslaggeving	  
-‐	  	  Regie-‐assistentie	  	  
-‐	  	  Schrijven	  van	  artikelen	  
	  
Wat	  bieden	  wij	  
Wij	  bieden	  een	  uitdagende	  stageplek	  in	  een	  jonge	  en	  dynamische	  organisatie,	  met	  jonge	  en	  gedreven	  
mensen,	  waar	  geen	  enkele	  dag	  hetzelfde	  is.	  	  Eén	  van	  onze	  vaste	  (eind-‐)redacteuren	  zal	  je	  gedurende	  je	  
stage	  begeleiden,	  zodat	  je	  (uiteindelijk)	  kan	  meedraaien	  als	  een	  volwaardig	  medewerker.	  Aan	  het	  
einde	  van	  jouw	  stage	  ben	  je	  klaargestoomd	  voor	  het	  werkveld!	  
	  
Pas	  jij	  in	  ons	  plaatje?	  

-‐‑   Je	  volgt	  een	  media	  gerelateerde	  opleiding	  op	  HBO-‐niveau	  zoals	  Communicatie	  of	  	  Journalistiek	  of	  MEM.	  
-‐‑   Uitstekende	  beheersing	  van	  de	  Nederlandse	  taal	  zowel	  in	  woord	  als	  geschrift	  
-‐‑   Verantwoordelijkheidsgevoel	  
-‐‑   Wereldwijs	  
-‐‑   Geen	  9	  tot	  5	  mentaliteit	  
-‐‑   Teamplayer	  
-‐‑   Sociaalvaardig	  
-‐‑   In	  bezit	  van	  rijbewijs	  B	  of	  bezig	  met	  het	  behalen	  van	  je	  rijbewijs	  

	  
Reageren	  op	  deze	  stage	  kan	  door	  het	  sturen	  van	  een	  motivatiebrief	  en	  Curriculum	  Vitae	  naar	  
productie@tvmediapartners.nl	  onder	  vermelding	  van	  ‘redactie’	  en	  wie	  weet	  zien	  we	  je	  binnenkort	  op	  
kantoor.	  Zolang	  deze	  vacature	  online	  staat	  is	  deze	  nog	  vacant.	  


