
STAGE Redactie VIND Kennisbanken 

Doorlopend zoekt Sdu Overheid een stagiair die de redactie van gemeentelijke 
kennisbanken (www.vindtotaal.nl) wil versterken. Ben jij proactief, enthousiast, klantgericht 
en wil je meer leren over online kennisbanken voor gemeenten? Schrijf ons dan! 

Werkzaamheden:  
Je selecteert en maakt nieuwsberichten voor de kennisbanken en social media (met name 
Twitter) en verwerkt nieuwe en bijgewerkte content in het content managementsysteem. 
Daarnaast regel je  auteurscontracten en inlogaccounts voor de kennisbanken en bewaak je 
de actualiteit en functionaliteit van de kennisbanken door synoniemenlijsten bij te werken en 
content te controleren op dode links. Je haalt statistieken uit Google Analytics en maakt 
daarvan rapportages en ondersteunt bij diverse online projecten op de afdeling. 

Wie ben je? 
Je volgt een hbo-opleiding of een universitaire opleiding op het gebied van journalistiek, 
communicatie en/of rechten en hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Je 
werkt gestructureerd en georganiseerd en bent op de hoogte van de allerlaatste actualiteiten 
en hebt een oog voor interessante nieuwsonderwerpen. Social media kent geen geheimen 
voor jou en je hebt goede kennis van Office. Je maakt digitale systemen en applicaties je 
snel eigen en bent daarnaast nauwkeurig, zelfstandig en weet van aanpakken. 

Wie zijn wij? 
Sdu is een uitgeverij voor juristen, fiscalisten en iedereen die in zijn of haar werk met wet- en 
regelgeving te maken heeft. Deze wet- en regelgeving vertalen wij voor de klant naar de 
praktijk van alledag. Wij houden van pionieren en innoveren, zoals het ontwikkelen van 
nieuwe apps en innovatieve platformen. 

Wat bieden we? 
Een meewerk/afstudeerstage voor minimaal 32 uur per week in Den Haag met een 
stagevergoeding € 350,-- obv 36 uur per week. Een veelzijdige werkplek met begeleiding en 
voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk leuke en enthousiaste 
collega’s. 

Meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen via telefoonnummer 070 378 06 41. We 
ontvangen graag je cv en motivatiebrief, bij voorkeur per e-mail, op sollicitatie@sdu.nl o.v.v. 
Stage Sdu Overheid, t.a.v. C. ter Meulen. 

Bedrijf:  
Sdu Uitgevers 
Aantal uur:  
36 uur 
Soort vacature:  
Stageplaats 
 

http://www.vindtotaal.nl/
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