VACATURE

Junior redactiestagiair
Ben jij altijd op de hoogte van de nieuwste foodtrends? Doe je niets liever dan de horeca bezoeken? Is chefs
interviewen echt jouw ding? Zie jij jezelf later als foodjournalist? Dan zoeken wij jou! Check snel of jij ook blij
wordt van deze stage:

Zijn wij een match?

What’s in it for you?
Ja

1:	De wereld van eten, drinken, slapen en
gastvrijheid maakt jouw blij.
2:	De bovenstaande spelfout irriteert je
mateloos.
3:	Je bent niet bang voor een diepte-interview
met een foodserviceprofessional, chef of
horecaondernemer.
4:	Dat interview werk je het liefst in de trein
naar huis al uit tot een aantrekkelijke
longread met een pakkende kop en scherpe
intro.
5:	Je haalt deadlines, komt afspraken na en
krijgt geen paniekaanval van een spoedje.

Nee

•	Een kickstart van je carrière.
• Een fulltime stage, marktconforme stagevergoeding en
een Macbook.
• Persoonlijke begeleiding
• De mogelijkheid om eigen leerdoelen te formuleren
op het gebied van journalistiek en redactiewerk en
deze ‘learning by doing’ tot uitvoer brengen leren van
vormgevers, redacteuren en het marketingteam
• Kansen om je netwerk te verbreden in de top van de
foodservicemarkt
• De mogelijkheid om jouw creativiteit los te laten en
eigen ideeën aan te dragen.

6:	Je hebt Passie voor journalistiek en
redactiewerk.

Wie zijn wij?

7:	Je bent kritisch, durft vragen te stellen en
trekt pas aan de bel als je eerst zelf goed
hebt nagedacht.

Food Inspiration is het online en offline inspiratie-infuus
voor foodprofessionals op het gebied van eten, drinken,
slapen en gastvrijheid. Door middel van het delen van
inspirerende verhalen, trends en ontwikkelingen helpen
we foodprofessionals om succesvol te zijn en te blijven
innoveren binnen de turbulente wereld van service en
hospitality.

8:	Je vindt het leuk om creatieve invalshoeken
te bedenken en hebt geen belangst
9:	Je hebt de Nederlandse en Engelse taal
zowel onder de knie
Bonus: J e bent een ster in bowlen maar gunt
het je collega’s ook om te winnen
10 x ja? Dan ben jij voor deze baan gemaakt!

Zie je het wel zitten?
Overtuig dan Lisa (lisa@foodinspiration.nl). Doe dat op jouw eigen manier;
met een verpletterend CV, een brief, een artikel, of iets anders waar je apetrots op bent.

