
Stageplek bij Uitgeverij Gopher
in Utrecht of Harderwijk
Per direct
Duur: minimaal drie maanden

Op zoek naar een afwisselende stageplek?
Leuke hands-on stageplaats beschikbaar die kan worden in-
gevuld als afstudeerstage en als stage om werkervaring op te 
doen. Welke soort stage het ook wordt, wij zullen ervoor zorg 
dragen dat je een goed beeld krijgt van het werk binnen een 
uitgeverij.

Even voorstellen
Uitgeverij Gopher is marktleider in laagdrempelig uitgeven en 
viert dit jaar haar 21-jarig bestaan. Gopher en MijnEigenBoek, 
haar eigen beheerimprint, geven jaarlijks circa 50 boeken uit 
op het gebied van fictie (romans, verhalen-bundels, kinder-
boeken en gedichtenbundels) en non-fictie (kook- en reisboe-
ken, managementboeken).

Wat houdt de stage in?
Het uitgeefteam bestaat uit een uitgever en een assistent-uitgever die nauw samenwerken 
met freelance vormgevers, redacteuren, de drukkerij en andere spelers binnen het vakge-
bied. De stagiair zorgt voor een optimale ondersteuning van de uitgever. We hebben twee 
werkplekken. Een in hartje Utrecht (Vissersplein 160, 3511 LX Utrecht) en een in Harderwijk 
(Nobelstraat 16, 3846 CG Harderwijk). Wij hanteren een ruime stagevergoeding.

Taken en verantwoordelijkheden stagiair:
• Ondersteunen van het uitgeefteam bij het organiseren van boekpresentaties, persbijeen 
 komsten, lezingen en signeersessies;
• Communicatie via sociale media;
• Beantwoorden/afhandelen van post, e-mail en telefoon. Hierbij kun je denken aan:
 - vragen van de pers naar recensie-exemplaren, omslagen, interviews met auteurs en   
 acties met boeken;
 - vragen van auteurs over de voortgang van het uitgeefproces;
 - vragen van consumenten over auteurs, boeken en bestellingen;
• Versturen van nieuwsbrieven en persberichten en afhandelen van vragen naar
 aanleiding hiervan;
• Verwerken en opvolgen van recensies;
• Bijhouden van een database met perscontacten.

De stagiair kan de functie zelf uitbouwen en taken naar zich toetrekken. Bij gebleken ge-
schiktheid mag de stagiair steeds meer zelfstandige projecten uitvoeren. Hierbij denken wij 
aan: evenementen organiseren, persberichten schrijven, promotionele acties bedenken en 
uitvoeren, lezen en redigeren van manuscripten et cetera.

Wat verwachten we? 
Een ondernemende teamspeler met hbo/academisch niveau. 
Marketing/Communicatie of Cultuur/Letteren.

Reageren? 
Mail je cv en motivatiebrief naar Bianca Daniels:
bianca.daniels@gopher.nl
Nobelstraat 16, 3846 CG Harderwijk
Visschersplein 160 K32, 3511 LX Utrecht


