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wat voor jou?
Is jouw droombaan mooie verhalen
schrijven in een enthousiast en gezellig
team? Kek Mama is op zoek naar een
stagiaire voor de periode vanaf februari
2023. Is schrijven jouw grootste passie en
wil jij je ontwikkelen in het vak van
redactie en journalistiek? Dan is Kek
Mama dé stageplek voor jou.

het team

Jannine

Helen

Hoofdredacteur
Kek Mama

Art director
Kek Mama

familyblend
Familyblend is het moederbedrijf waarin wij
merken verbinden met jonge gezinnen.
Onder Familyblend vallen de platformen
Mamaplaats, Kek Mama (magazine), Mama
Magazine en het influencer marketing label
Familyblend The Agency. Samen met
verschillende experts binnen Familyblend
zorgen wij ervoor dat merken als Hema,
Guts & Gusto, Naïf, Albert Heijn en
HelloFresh via de juiste kanalen verbonden
worden aan jonge gezinnen.

Lisa

Tessa

Chef beeld
Kek Mama

Online redacteur
Kek Mama

Basia
Online & print vormgever
Kek Mama
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taken

wat bieden wij

Als stagiair bij Kek Mama zijn dit jouw taken:

Kek Mama heeft een klein, maar enthousiast en
inspirerend team: de redactie is gevestigd aan
de Daalsesingel 51 in Utrecht en is onderdeel
van FamilyBlend, waar ook Mamaplaats en
Mama Magazine bij horen. Vanaf het eerste
moment hoor jij helemaal bij het team en ben jij
één van ons. Je krijgt boeiende opdrachten
aangereikt, maar je bent ook helemaal vrij om
zelf met ideeën te komen.

Schrijven van artikelen voor KekMama.nl.
Dat zijn mooie, grappige, inspirerende
verhalen over het moederschap. Maar
ook korte artikelen, zoals een nieuwtje of
een research-artikel. Je leert wat een
goede mix is tussen langere en kortere
artikelen en leert SEO-proof schrijven
Interviewen van moeders (of vaders) met
een bijzonder verhaal rondom het
ouderschap voor KekMama.nl
Tweewekelijks vullen en maken van de
Kek Mama Nieuwsbrief
Vullen van kleine rubrieken voor de
edities van Kek Mama
Monitoren van de social media kanalen
van Kek Mama
Onderhouden van de post en de
redactiemail van Kek Mama
Aanvullende ondersteunende taken voor
de redactie

jouw profiel
Je bent derdejaars of vierdejaars student
Journalistiek of Communicatie, of een
andere gerelateerde studie
Je hebt een passie voor schrijven
Je schrijft (bijna) foutloos Nederlands
Je bent leergierig en je wilt je verder
ontwikkelen in het schrijven
Je bent flexibel en kunt werken onder
tijdsdruk
Je toont initiatief en pakt ook uit jezelf
dingen op
Je werkt zowel thuis als op kantoor

Ook leer je WordPress goed kennen en ga je je
verdiepen in SEO schrijven. Kek Mama is dé
ideale plek om jezelf te ontwikkelen in het
schrijven. En we geloven in ‘Work hard, play
hard': hier is er ruimte voor persoonlijke
aandacht, maandelijkse borrels en gezelligheid
bij de op kantoor verzorgde lunch. Oftewel: wij
bieden je een leerzame, enthousiaste en
prettige werkomgeving. Daarna ben je helemaal
klaar om aan de slag te gaan als schrijvend
journalist.

iets voor jou?
Ben je enthousiast geworden en wil je
solliciteren bij Kek Mama? Mail dan je
motivatie en CV naar tessa@familyblend.nl en
wie weet drinken we snel een kop koffie in
Utrecht.

