Stageplaats bij Nostalgie en NRJ
Wat is Nostalgie?
Nostalgie brengt al ruim 10 jaar een unieke mix van het allerbeste uit de muziekgeschiedenis.
De jaren ‘80 en ’90 staan bij Nostalgie centraal, maar ook alles ervoor en erna wordt niet uit het oog
verloren. We gaan steeds op zoek naar de link tussen vroeger en nu.
Nostalgie bereikt meer dan 1,2 miljoen luisteraars, voornamelijk actieve volwassenen tussen 35 en 54
jaar oud.
Een passie en liefde voor muziek zijn de basisingrediënten, die het team van Nostalgie vooruit stuwen
om elke dag opnieuw feelgood radio te maken.
Nostalgie: What A Feeling!

Wat is NRJ?
Hit na hit… de hele dag lang. Daarvoor staat NRJ.
Vlaanderens jongste zender biedt de perfecte playlist voor de actieve stedelingen.
Bij NRJ ben je altijd op de hoogte over alles wat leeft bij de luisteraars. Van events, gadgets tot het
laatste nieuws van de popsterren.
Ongeremd enthousiasme en een vinger aan de pols bij alles wat muziek ademt: het zijn de bouwstenen
van dit radiovat vol energie.
NRJ: Hit Music Only!

Omschrijving opdracht
Je versterkt de redacties van beide radiozenders en doorloopt alle stappen van het radiomaken:
-Alles begint natuurlijk bij een creatief idee. Je zoekt dus mee naar onderwerpen en invalshoeken, die
onze luisteraars kunnen boeien.
-Je helpt daarna met het uitwerken en monteren van programma-items, het maken van afspraken
voor interviews, etc.
Je werkt in een team van gemotiveerde en toffe mensen, voor en achter de schermen van twee
nationale radiozenders.
Je helpt ook om Nostalgie en NRJ online en op allerlei sociale media een extra stem te geven.

Verwachtingen aan de student
Je volgt een Bachelor- of een Masteropleiding in de Journalistiek, Politieke, Sociale of
Communicatiewetenschappen, een Taalopleiding,…
Je hebt een vlotte pen.
Een aangename radiostem is leuk meegenomen, maar geen ‘dealbreaker’.
Ervaring met redactiewerk is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.
Je bent stressbestendig.
Je hebt een open en kritische blik op de wereld en je bijt je graag in een creatieve uitdaging vast.
De leefwereld en de interesses van onze doelgroep maak je jezelf, dankzij je grote leergierigheid,
helemaal eigen. Na een inloopperiode ben je in staat om snel en efficiënt tot concrete bijdragen te
komen.
Je bent nieuwsgierig, leergierig en proactief.
En vooral: je hebt een passie voor muziek!

Wat bieden Nostalgie en NRJ?
Een ideale leeromgeving voor studenten, die de ambitie hebben om kwaliteitsvolle radio te maken.
Ervaren redacteurs en presentatoren, die je de knepen van het vak leren.
Een goede begeleiding met de nodige ruimte voor eigen initiatief.
Je leert alle aspecten van radio kennen, zowel inhoudelijk als technisch.
Aangename, goed bereikbare kantoren (op Linkeroever in Antwerpen) en een fijne werkomgeving.

Interesse?
Iets voor jou? Laat het ons weten.
Mail je gegevens, school, opleiding, cv en motivatiebrief naar solliciteer@nostalgie.eu en misschien
word jij binnenkort onze nieuwe stagiaire (m/v).
De duur en de frequentie van de stage zijn overeen te komen (met een stagecontract via een
onderwijsinstelling, zowel vrijwillig als verplicht, of in het kader van een mediastage bij Mediarte).

