Gezocht: contentmanager (m/v) IEX Media (tijdelijk)
Onze collega Barbara gaat met zwangerschapsverlof. Dus wij zoeken een enthousiaste, scherpe en
online savvy contentmanager. Ben jij dat? En ben je beschikbaar vanaf 18 juli t/m 16 maart? Neem dan
snel contact op met Arjan Kors en kom langs voor een kop koffie. We vertellen je graag meer.
IEX Media bedient zowel de professionele als de particuliere belegger met financieel nieuws,
beursdata, duiding en analyse. We serveren die content via sites, apps, games, nieuwsbrieven, events,
video, seminars en print. Vanuit Nederland en België trekken we bijna 1.5 miljoen unieke bezoekers per
maand dus we zijn marktleider met een hoofdletter M. IEX is een leuke, kleine, soms wat lawaaiige,
informele club. We werken vanaf de Spaklerweg in Amsterdam. Goed bereikbaar met de auto en met
OV.
Wat ga je doen:
• Je beheert van dag tot dag de online content van belegger.nl en beursduivel.be. Ook spring je
bij op andere sites van IEX Media zoals IEX.nl, Participaties en IEX Geld
• Je houdt financieel nieuws en beursnieuws uit binnen- en buitenland in de gaten en selecteert
intrigerende onderwerpen voor onze eigen sites;
• Je redigeert en publiceert content van externen voor betreffende titels;
• Je jaagt het sitebezoek aan met social media;
• Je stelt nieuwsbrieven samen en verzendt ze.
Wie zoeken we:
• Je hebt een goed oog voor de doelgroep: particuliere beleggers in Nederland en België;
• Je bent online savvy: je hebt ervaring met meerdere CMS’en en vindt het leuk om te
experimenteren met nieuwe formats;
• Je hebt enige ervaring op een redactie: je weet wat het is om een drukbezochte website up to
date te houden. Je kent de journalistieke eisen voor een gedegen artikel en je kunt een artikel
van een externe beleggingsprofessional indien nodig ondersteboven gooien om er een
pakkend stuk van te maken;
• Je bent communicatief en flexibel: je kunt goed samenwerken met redacteuren, salescollega’s
en externe experts;
• Je Nederlands is glashelder en foutloos;
• Voor meerdere titels tegelijk produceren, schrikt je niet af;
• Je hebt affiniteit met beleggen en beursterminologie of je bent bereid die affiniteit te
ontwikkelen;
• Heel mooi meegenomen: humor, zonnig humeur en eigen initiatief.
• Aantal uren: in overleg (ergens tussen de 16 en 24 uur).
Lijkt het je wat?
We zoeken dus iemand van 18 juli t/m 16 maart. Stuur je cv en een korte motivatie naar
arjan.kors@iexmedia.nl. En bel gerust voor meer informatie: 0611431362. Ik sta je graag te woord. Als
je al een vakantie geboekt hebt, laat het even weten. Daar komen we vast wel uit.
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