
 
 
 
 
Vacature stagiair Online marketing Elmar 
 
Elmar is een zelfstandige uitgeverij van boeken in Delft. Met een klein 
team maken we boeken die hoofdzakelijk gaan over reizen en actief ontspannen. Daarbij 
moet je denken aan wandel- en fietsgidsen en reishandboeken. We zoeken steeds meer 
rechtstreeks contact met de klant en we zijn daarom een social media strategie aan het 
ontwikkelen. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een stagiair die ons daarbij kan 
ondersteunen en die zorgt dat Elmar een stap verder komt. 
 
Wij zoeken een nieuwe collega: 

- met kennis van en gevoel voor social media; 
- die ondernemend en doortastend is; 
- die goed zelfstandig kan werken; 
- en die ook een eigen mening heeft. 

 
Wat ga je voor ons doen: 

- het maken van content voor de verschillende social media-kanalen, waarbij je de 
strategie uitwerkt; 

- het onderhouden van klantcontact via de verschillende social media-kanalen; 
- meedenken over de koers van de uitgeverij en over de inzet van jouw kwaliteiten. 

 
Wat bieden wij: 

- uitdagend werk in een klein, enthousiast team van mensen die de handen uit de 
mouwen steken; 

- de mogelijkheid om mee te praten en werkelijk invloed te hebben; 
- de mogelijkheid om je kennis toe te passen en ervaring op te doen met het uitrollen 

van een social media strategie; 
- begeleiding door een ervaren uitgever/marketeer met op de achtergrond een social 

media-strateeg; 
- de mogelijkheid om te leren en ervaring op te doen in de uitgeverij; 
- een leuke werkplek hartje centrum van Delft; 
- de mogelijkheid om in overleg het aantal dagen/uren vast te stellen; 
- een redelijke stage-vergoeding van 395 euro per maand bij een volledige werkweek. 
- kortom een stageplek op het snijpunt van het traditionele boekenvak en de actuele 

media.  
 
Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Ton van Poelgeest, 015 
7370138 / tonvanpoelgeest@uitgeverijelmar.nl. Aan hem kan je ook je sollicitatie mailen. 


