
(Digital) pr-adviseur & nieuwsmaker 

Wist je dat de meeste bedrijven op een stapel informatie zitten waar je u tegen zegt? Doordat 

bedrijven het hele jaar door services verlenen en producten verkopen bouwen zij een enorme 

bron van informatie op, waarmee jij met jouw creativiteit haakjes kan vinden om interessante 

verhalen te schrijven om onze klanten in de spotlight te zetten. 

Werken bij MediaMaze 

MediaMaze heeft een klein en jong team, met een achtergrond in de online wereld. Mede om 

die reden schakelen klanten uit alle hoeken en branches ons in om voor hun PR; klanten 

kennen ons als voorlopers op het gebied van digital PR en online reputatiemanagement. Wij 

zorgen niet alleen voor (positieve) publiciteit voor onze klanten, maar ook voor blijvende 

online vindbaarheid van deze nieuwsberichten én backlinks naar hun websites/webshops. In 

tegenstelling tot andere PR-bureaus is het verkrijgen van publiciteit bij ons regelmatig geen 

doel, maar een middel voor het eigenlijke doel van het verkrijgen van backlinks en een sterk 

online imago. 

Wij zijn nieuwsmakers voor het midden- en kleinbedrijf. Onze klanten zijn start-ups tot 

marktleiders uit verschillende sectoren: o.a. vastgoed, (duurzame) energie, retail, technologie, 

transport – over de diversiteit van ons werk hebben wij dus niets te klagen! Al onze klanten 

zijn een bron van data en kennis, het is aan ons om met deze data en kennis nieuws voor- en 

over onze klanten te creëren. 

Wij hebben een groeiend klantenbestand. Dit betekent dat jij al snel je eigen klanten krijgt 

met de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. 

Wat je gaat doen 

Jij bent een onderzoeker, journalist en eindredacteur in het proces van het creëren van nieuws 

voor onze klanten. Jij gaat bij jouw klanten met een creatieve blik op zoek naar verhalen en 

zorgt ervoor dat deze in de publiciteit komen. Dit doe jij bijvoorbeeld door met de klant in 

gesprek te gaan, interviews af te nemen, brainstormsessies met klanten te houden, je eigen 

onderzoek te doen, en hierna perslijsten en persberichten te maken en journalisten te 

contacteren. De werkzaamheden zijn, zoals je kan lezen, erg uiteenlopend. 

Jouw werk zorgt ervoor dat er iets gaat leven rondom onze klant – jij creëert het momentum 

voor groei. 

Jij: 

• hebt bij voorkeur relevante werkervaring in de journalistiek of PR-branche; 

• hebt de creativiteit om haakjes met het nieuws te vinden in de data en verhalen van 

klanten; 

• kan complexe zaken vereenvoudigen, en dit aan een breed publiek brengen; 

• hebt zeer goede schrijfvaardigheid en een goed gevoel voor verhalen vertellen; 

• bent ambitieus en zelfstandig. Jij draagt bij aan het succes van ons bedrijf; 

• bent goed in de omgang met klanten en hebt (enig) commercieel inzicht; 

• hebt een journalistiek netwerk of de capaciteit om dit op te bouwen; 

• durft de telefoon op te pakken om een journalist na te bellen. 

https://www.mediamaze.nl/
https://www.mediamaze.nl/online-pr/
https://www.mediamaze.nl/online-reputatiemanagement/


Wij bieden je: 

• een marktconform salaris afhankelijk van jouw relevante ervaring en kwaliteiten 

(€2500-€3500 p.m); 

• een prestatie gerelateerde bonus en reiskostenvergoeding; 

• een 7-maandencontract, met uitzicht op verlenging en een vaste aanstelling; 

• veel verantwoordelijkheid en je eigen klanten; 

• werken in een klein hecht team; 

• een fijn kantoor in een leuke buurt, op loopafstand van het Museumplein in 

Amsterdam; 

• de mogelijkheid om deels thuis te werken; 

• een laptop(vergoeding). 

Interesse? 

Stuur je sollicitatie per e-mail naar willem@mediamaze.nl. We zijn benieuwd naar je motivatie 

en je C.V. Reageer zo snel mogelijk, zodra wij onze nieuwe collega hebben gevonden sluit deze 

vacature! 

 


