Volg jij de introducties van nieuwe trekkers en landbouwmachines op de voet? Ben je geïnteresseerd in
melkrobots en voermengwagens? Weet jij hoe loadsensing hydrauliek werkt en wat je met een taakkaart
kunt? En kun je ook nog eens lastige materie op een eenvoudige en duidelijke manier opschrijven? Dan ben
je geknipt voor het werk op de redactie van LandbouwMechanisatie, Veehouderij Techniek en Tuin en Park
Techniek. En dat treft, want wij zijn op zoek naar een Crossmediale techniek redacteur (m/v)
Wat ga je doen?
Als Crossmediale techniek redacteur volg je de ontwikkelingen en trends in de landbouwmechanisatie op
de voet. Je maakt daar berichten, achtergronden en reportages over voor de vakbladen, websites,
nieuwsbrieven en sociale mediakanalen. Je schrijft vloeiend, hebt een scherpe pen en goed gevoel voor
beeld. Ook voor het maken van een podcast of video draai jij je hand niet om. Daarnaast houd je je bezig
met het maken van relevante artikelen voor de klanten van AgriMedia’s dochteronderneming
BatavierenBende.
Jouw profiel
Opleiding: minimaal HBO (Journalistiek of Landbouw)
Affiniteit met het maken van artikelen en video voor websites, nieuwsbrieven en tijdschriften
Kennis van- of affiniteit met (sectoren in) land- en/of tuinbouw.
Creatieve en nieuwsgierige journalist met kennis van de doelgroep en oog voor data
Up-to-date kennis van digitale- en sociale media en relevante trends & ontwikkelingen
Jouw competenties
Je bent betrouwbaar en loyaal
Je neemt het initiatief
Je bent creatief, nieuwsgierig en deskundig
Je durft verantwoordelijkheid te dragen
Wat hebben wij te bieden?
Een uitdagende, afwisselende functie in de media
Een functie met veel ruimte voor eigen ideeën en inbreng
Een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Werkweek van 36 uur (max. 40 uur met opbouw roostervrij)
24 vakantiedagen
Een prettige werkomgeving met een collegiale en informele sfeer
Flexibele werktijden en/of deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden
Kantoor in het centraal gelegen Bennekom (nabij de afslag A12)
Ben jij de nieuwsgierige crossmedia techniek redacteur die wij zoeken? Wil je meer informatie over deze
vacature? Neem dan contact op met Gertjan Zevenbergen, via 06-50243934 of
gjzevenbergen@agrimedia.nl.

Over ons
AgriMedia vertaalt ingewikkelde vakinformatie naar heldere teksten voor specialisten in de landbouw. We
bereiken dagelijks duizenden agrarische ondernemers. In deze nuchtere sector maken we met sterke
merken in de landbouwtechniek en diergezondheid vakinformatie voor tijdschriften, nieuwsbrieven, sociale
media en evenementen. Bekende merken zijn onder andere: LandbouwMechanisatie, Veehouderij
Techniek, Tuin en Park Techniek, Elite, Vakblad Geitenhouderij, Veearts en V-focus.
Ook biedt AgriMedia – met BatavierenBende.nl – bedrijven in de agrarische sector (vaak toeleveranciers)
de mogelijkheid om ook de content-en inboundmarketing te verzorgen. Op basis van een gedegen analyse
ondersteunt BatavierenBende haar opdrachtgevers met het ontwikkelen van een uitgekiende
contentstrategie. Hierbij staat het merk-DNA, de ontwikkelingen in de markt, de buyer persona’s en de
waardepropositie centraal. Door vervolgens pakkende relevante content te creëren en distribueren,
bereikt, boeit en bindt BatavierenBende de doelgroep van haar opdrachtgevers, zodat marketing- en
verkoopdoelstellingen worden behaald.

