
                        
 

     
 

Student Redacteur bij Publistat 

In het kort 

Houd jij de actualiteiten bij en wil jij impact hebben op boardroomniveau? Dan willen wij jou als onze 
nieuwe Student Redacteur.  

Wat ga je doen? 

Als Student Redacteur ben intensief betrokken bij het maken van onze media-reports en optioneel bij de 
voorbereiding van de analyses.  

Met een aantal harde deadlines in de ochtend, werk jij met jouw team keihard om een de berichtgeving in de 
media per klant in kaart te brengen. Vanaf meerdere schermen analyseer je alle online nieuwsberichten en lever 
je de input voor het digitale dashboard. 

Zit je werk erop in de loop van de ochtend, dan kun je aan de studie, richting sportschool of naar het strand.  

Wat zoeken we in een Student Redacteur? 

Ben je nieuwsgierig en toon je commitment? Dan willen wij jou! 

Voor de functie van Student Redacteur geldt:  

Ö Universitaire opleiding (mee bezig of recent afgerond)  
Ö Flexibel inzetbaar op oproepbasis (3-5 ochtenden per week ook vanaf 06.00u en 07.00u)  
Ö Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal (schriftelijk en mondeling) 

Wat bieden we jou? 
We vinden het belangrijk dat jij het naar je zin hebt bij ons. 

Ö Goed startsalaris  
Ö Ontwikkelmogelijkheden en dynamische werkomgeving  
Ö Unieke werkervaring waarin je werkt voor klanten als Heineken, ING en Europees Parlement 

En, niet te vergeten, hebben een eigen pub, tafeltennistafel en organiseren veel activiteiten, zoals boottochtjes, 
een Pubquiz en natuurlijk borrels 

Wat doet Publistat? 
Publistat is dé specialist op het gebied van analyse van media appearance. Met online dashboards zorgen wij 
voor overzicht van en inzicht in de publiciteit voor onze opdrachtgevers. We doen dit met een jong en 
nieuwsgierig team 
 

Solliciteren bij Publistat 
Solliciteer door een email te sturen met je cv en een korte motivatie naar Anouk.hoogenboom@Publistat.nl 
Heb je nog vragen over de vacature? App of bel dan met Anouk op 06-23 33 52 42. 
 
We horen graag van je! 


