Redacteur online
Rendement is een succesvolle uitgeverij van praktische vakinformatie voor het mkb, gevestigd bij het
Centraal Station in Rotterdam. De bedrijfscultuur is open, informeel en zeer betrokken. Rendement
heeft een crossmediaal portfolio: van magazines en themaboekjes tot online content in de vorm van
tools, e-nieuwsbrieven, een vragenservice, artikelen en meer. Het complete portfolio vind je op
www.rendementuitgeverij.nl. Rendement maakt deel uit van het wereldwijde uitgeefconcern
Springer Nature.
Voor onze redactie zijn wij op zoek naar een zelfstandige
redacteur online (32 - 36 uur)
Als redacteur online bewaak je alle fiscaal-juridische en financieel-administratieve content van
Rendement Online. Je zorgt dat de bestaande tools, vragen, afbeeldingen en artikelen op
www.rendement.nl actueel blijven en werkt mee aan de uitbreiding van de online content voor deze
vakgebieden in lijn met de online strategie. Je overlegt hiervoor waar nodig met de redactie van de
vakbladen Fiscaal Rendement, BV Rendement en FA Rendement en weet wanneer je externe experts
moet inschakelen. Het gaat om een nieuwe functie waar je ook zelf nog je stempel op kunt drukken.
Wat verwachten we van jou?
Voor deze functie zoeken we een collega die graag zelfstandig en pro-actief met diverse soorten
content aan de slag gaat. Je hebt een vlotte pen en zet graag je tanden in onderwerpen als
dividendbelasting, debiteurenbeheer en BTW-correctie. Die taaie kost vertaal je voor ondernemers in
praktische en laagdrempelige hulpmiddelen.
Daarnaast breng jij het volgende met je mee:
 een relevante hbo- of wo-opleiding
 enkele jaren relevante werkervaring
 vakinhoudelijke kennis van fiscale, financiële en juridische zaken
 ervaring met schrijven, een goed taalgevoel en een scherp oog voor detail
 een zelfstandige, nauwkeurige werkhouding en een flinke dosis enthousiasme
Ervaring met contentmanagement en Adobe InDesign en Illustrator is een pre.
Wij bieden:
 een nieuwe rol met veel variatie en concrete resultaten
 ruimte om mee te denken over de invulling van de functie
 een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden
 een prettige en leerzame werkomgeving
Solliciteren
Heb je vragen of ben je enthousiast over de functie? Upload je sollicitatie met CV via de online tool
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https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=27479&company=C0001215517P&us
ername= Voor vragen kan je contact opnemen met Marianne Schiltmans, Hoofdredacteur, tel. (010)
224 80 50.

