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Redacteur 
 
Wij zijn voor IEX Media op zoek naar een redacteur voor de contentplatformen van IEX Media. 
 
Als redacteur ben je opgeleid als journalist of communicatiespecialist en maak je onderdeel uit van 
het contentteam. In deze functie volg je de financieel-economische ontwikkelingen en het nieuws over 
beursgenoteerde bedrijven en schrijf je hier artikelen over op onze websites, in onze nieuwsbrieven en 
voor IEX Magazine.  
Je bent digital native, kunt foutloos en SEO-optimaal schrijven en bent volledig thuis in zowel 
geschreven als audiovisuele media. Beleggingsexpert hoef je niet te zijn, maar affiniteit met de wereld 
van beurs en beleggen is natuurlijk wel een voordeel. Verder verwachten we een pragmatische 
instelling, goede sociale vaardigheden, oog voor detail en een creatieve geest.  
 
 
Dit zijn jouw vaardigheden: 

 Je bent ondernemend en nieuwsgierig ingesteld; 
 Je hebt verfrissende ideeën en de juiste drive om collega’s te inspireren en mee te nemen; 
 Je snapt en begrijpt onze lezers en klanten en weet dit om te zetten in relevante content.  
 Je schrijft/redigeert teksten en creëert nieuwe content door de bril van de klant. Ook verbeter 

je continu teksten op begrijpelijkheid, vindbaarheid en aantrekkingskracht; 
 Je kunt podcasts en video’s maken en, waar nodig, presenteren  
 Sterk gevoel voor nieuwe media; 
 Ook ben je slim, daadkrachtig en je past binnen ons energieke en zeer gedreven team. 
 Ervaring binnen de financiële sector/beleggen is niet nodig, maar wel mooi meegenomen. 

 
Dit krijg je van IEX Media: 

 Salarisindicatie tussen de € 2.500 - € 3.500 bruto o.b.v. fulltime contract afhankelijk 
van opleidingsniveau, leeftijd, ervaring, etc. 

 Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is 
 Inspirerende werkomgeving bij een snelgroeiende en jonge multimediale uitgever met 

beleggen in het dna 
 Een werkplek in het kloppend hart van financieel Nederland, op de Amsterdamse 

Effectenbeurs 
 Alle kansen om door te groeien tot een gezichtsbepalende financieel redacteur 
 Een werkweek van 40 uur. 

 
IEX Media is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent 
produceert, distribueert en exploiteert via cross-mediale kanalen. De portfolio bestaat uit sites, apps, 
games, events, videoseminars, videoproductie, nieuwsbrieven, print en bedient zowel de 
consumentenmarkt als business-to-business markt. In beide segmenten is IEX Media marktleider in 
Nederland en België met meer dan 1,5 miljoen unieke bezoekers per maand. Belangrijke merken zijn: 
IEX.nl, IEXProfs,  Belegger, DeBeurs, EuroBench.com, BeursOnline, Participaties, Beursduivel.be, 
Beursgorilla, Beurs.nl en Beleggen.nl. IEX.nl is de grootste (social) community voor particuliere 
beleggers in Nederland. 
 
 
Interesse: 
Reageer per email met een korte motivatie en cv naar vacatures@iexmedia.nl of bel gerust voor meer 
informatie naar 020-4352170 


