
Uitgeverij Moon zoekt stagiair(e)! 

Moon is op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) om het redactieteam te versterken. Heb jij een grote 
affiniteit met YA- en kinderboeken, heb je een liefde voor taal en wil jij je helemaal onderdompelen in de 
kinderboekenwereld? Dan is deze stage zeker iets voor jou!  

Je krijgt de kans om het hele uitgeefproces vanaf de eerste rij mee te maken en je krijgt een gevarieerd 
en interessant takenpakket. Moon geeft boeken van hoge kwaliteit uit voor kinderen en jongeren van alle 
leeftijden, van prentenboek en voorleesboek tot jeugdroman en young adult-roman, fictie en non-fictie, 
oorspronkelijk Nederlands en vertaald. Moon geeft boeken van o.a. de volgende auteurs uit: Carry Slee, 
Marianne Busser en Ron Schröder, Karin Luttenberg, Marit Brugman, Lysette van Geel, Erik Jan Harmens, 
Cassandra Clare, Mel Wallis de Vries, Estelle Maskame, Sophie Kinsella, Jennifer Niven, Gayle Forman, 
Annemarie Bon, Filemon Wesselink en vele anderen.  

Moon is een imprint van Overamstel uitgevers en is gevestigd in Amsterdam. Overamstel uitgevers 
profileert zich als een creatief, snel, slagvaardig uitgeefhuis en speelt optimaal in op de huidige ontwikkelingen 
in de mediabranche. Kijk voor meer informatie op www.overamstel.com en www.uitgeverijmoon.nl. 

VACATURE 
___________________________________________________________________________________________ 

Taken 
De stagewerkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Het ondersteunen van uitgever en redacteur bij hun dagelijkse werkzaamheden;
• Meelezen van manuscripten en schrijven van leesrapporten;
• Het afwijzen van manuscripten;
• Zetklaar maken van kopij;
• Controleren van zetproeven;
• Schrijven en corrigeren van promotionele teksten voor de website en catalogi;
• Meedenken over promotie en marketing;
• Bijhouden van website en social media (Facebook, Twitter, Instagram);
• Diverse administratieve en huishoudelijke werkzaamheden.

Profiel stagiaire 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Accuraat en zelfstandig kunnen werken;
• Kennis van Word, Excel, social media;
• Affiniteit hebben met kinderboeken.

Locatie  
Paul van Vlissingenstraat 18, 1096 BK Amsterdam (tegenover metrohalte Overamstel) 

Periode 
Minimaal vijf maanden, voltijd 

Contactpersonen  
Voor meer informatie of vragen over deze stageplaats kun je per mail contact opnemen met Nynke de Groot: 
nynke.degroot@uitgeverijmoon.nl. Motivatiebrief en cv mogen eveneens per mail naar bovenstaand mailadres 
o.v.v. ‘stagelopen’.
NB. Geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
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