
Werken bij Reed Business

Menu ➔

Overtuigend in werk

Redacteur Elsevier Fiscaal Totaal, Amsterdam |  Sales Medewerker, Doetinchem  | Redacteur Boerderij. Doetinchem | Accountmanager Binnendienst Opleidingen, Zwijndrecht  |  IT-specialist Zibb, Doetichem

Kunnen wij je helpen? Vul vraag/trefwoord in

    12 april 9.37: 
Martijn Lensink , marketing executive
Vandaag foto’s laten maken bij @villaruimzicht 
voor nieuwe communicatiecampagne. Benieuwd 
naar de resultaten! #reedbusiness“

“
Vacature zoeken
Kies een vakgebied of klik op een locatie 
en kijk welke vacatures er bij Reed Business 
voor je zijn, of bekijk direct alle vacatures.

Trefwoord

Vakgebied    Alle vakgebieden

Vestiging      Alle een vestiging

Beschikbare vacatures: 20

Actuele Vacatures
3 IT vacatures
6 sales vacatures
5 marketing vacatures
3 redactionele vacatures
3 overige vacatures

zoek
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Actuele Vacatures
3 IT vacatures
6 sales vacatures
5 marketing vacatures
3 redactionele vacatures
3 overige vacatures

13 april 9.27 Vandaag foto’s laten maken bij @villaruimzicht 
voor nieuwe communicatiecampagne. Benieuwd naar de 
resultaten! #reedbusiness

12 april 15.27 Distrifood is helemaal vernieuwd, resultaat 
ziet er goed uit! Kijk voor alle wijzigingen op  
http://t.co/NPxI1Vlp #reedbusiness

12 april 12.00 Reed Business zoekt Portfoliomanager 
Events in  
Doetinchem http://t.co/UspolS4Y #vacaturebijreedbusiness

12 april 10.37 Leuke brainstormsessie gehad voor nieuwe 
acquistieplannen van @Landleven Nu verder aan de slag 
met uitwerking #reedbusiness

Martijn Lensink
Marketing Executive

Volg @martijnlensink op Twitter
Volg Martijn Lensink op Linkedin
Hou me via email op de hoogte  
als Martijn twittert over een vacature

12 april 9.27 Eerste schetsen gezien voor de corpate site 
van reed Business. Ziet er veelbelovend uit! #reedbusi-
ness

Vacature zoeken

V

V

De werkdag van Martijn Lensink

Carriere

Solliciteren

Arbeidsvoorwaarden

Deze sportieve en reislustige marketing exe-
cutive is geïnteresseerd in alle nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van online marketing. 
Martijn vindt zijn uitdaging in de (online) 
acquisitie van nieuwe abonnementen, ana-
lyse en optimalisatie van online traffic en het 
inzetten en testen van nieuwe middelen. Zijn 
energie gaat nog sneller stromen van effec-
tieve campagnes en tevreden abonnees.
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De werkdag van Martijn Lensink

Carriere

Solliciteren
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Deze sportieve en reislustige marketing exe-
cutive is geïnteresseerd in alle nieuwe ontwik-
kelingen op het gebied van online marketing. 
Martijn vindt zijn uitdaging in de (online) 
acquisitie van nieuwe abonnementen, ana-
lyse en optimalisatie van online traffic en het 
inzetten en testen van nieuwe middelen. Zijn 
energie gaat nog sneller stromen van effec-
tieve campagnes en tevreden abonnees.

Bij de koffieautomaat worden de belangrijkste zaken doorgenomen

De werkdag van Martijn Lensink
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3

12
5

IT Manager Product Development
Locatie: Amsterdam

Een ervaren IT Manager die verantwoordelijk wordt voor een Product Development team en 
de productontwikkeling en technologische innovatie van één of meerdere business units.  
lees meer >

IT Teamleider Development
Locatie: Amsterdam

Een Teamleider Development die leiding geeft aan een team dat online data solutions ontwik-
kelt voor onze klanten, zoals kennisbanken en workflow solutions. Je bent verantwoordelijk 
voor alle softwareontwikkelingen binnen het Data Solutions team. 
lees meer >

Software Engineer 
Locatie: Amsterdam

Voor de uitbreiding van ons team van ervaren programmeurs zijn we op zoek naar een 
Software Engineer. Het team ontwikkelt zelfstandig complete aangifteprogramma’s die door 

Vacature zoeken
Kies een vakgebied of klik op een locatie en kijk welke vacatures er bij  
Reed Business voor je zijn, of bekijk direct alle vacatures.

Trefwoord    Development

Vakgebied    IT

Vestiging     Amsterdam

Beschikbare vacatures: 20
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Supporting your Succes
Wij ondersteunen jou in je succes bij Reed Business. Geven je de ruimte om 
je ambities waar te maken. Zo maken we van jouw baan samen jouw loop-
baan.

Carrière maken bij Reed Business
Je komt binnen als junior redacteur, marketingcoördinator of sales medewer-
ker. Leuke jobs! Maar daarna? Waar zit je over een paar jaar? 
Er zijn voor de hand liggende carrièrepaden voor redactie, sales en marketing. 
Maar Reed Business kent ook op het eerste gezicht minder logische loopba-
nen. En die zijn niet minder interessant!

Misschien wil je op een gegeven moment wel iets heel anders gaan doen. Je 
bent bijvoorbeeld marketeer maar wilt redacteur worden. Je wilt een functie 
als hoofdredacteur opgeven om publisher te worden. Of je voelt er wel iets 
voor om vanuit een IT-functie over te stappen naar de rol van projectmanager 
binnen een uitgeefgroep.

Opmerkelijke moves
Vaak liggen carrièrepaden voor de hand, maar soms ook helemaal niet. Dat be-
wijzen medewerkers van Reed Business keer op keer. En dat komt omdat we bij 
de werving en selectie van mensen steeds vaker en beter kijken naar de com-
petenties van medewerkers; welke vaardigheden heb je laten zien in je huidige 
baan en welke heb je vooral nodig in de baan waar jij zin in hebt. Hoe verder je 
komt in je carrière, hoe minder je vooropleiding er toe doet.

Maar we letten ook op je passie en wat je zelf denkt te kunnen bijdragen aan 
het realiseren van de doelstellingen van Reed Business. Vanuit jouw sterke kan-
ten. En dan blijkt dat carrièrepaden soms heel grillig zijn.

Er kan veel bij Reed Business. We geven je volop ruimte en faciliteiten om te 
veranderen en jezelf te blijven uitdagen. Want ook voor je loopbaan geldt ons 
credo ‘Supporting Your Success’.

Imara Creutzberg
Adviseur HR

“Supporting your success bete-
kent voor mij dat Reed Business 
mij helpt te ontplooien en dat ik 
Reed Business help succesvol te 
zijn.”

       Bekijk Imara’s carrierepad op 
LinkedIn
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Open sollicitatie
Stage sollicitatie
Open stage sollicitatie 
Sollicitatie op vacature
Functie:  IT Manager Product Development

Locatie:  Amsterdam 

aanhef       mevrouw       de heer

voornaam

achternaam

adres

postcode 

woonplaats

telefoon

mobiel

email adres

leeftijd

opleiding(en)

het betreft 

De sollicitatieprocedure

Marieke Godschalk
HR Manager

Marieke Godschalk is binnen  
Reed Business verantwoordelijk voor 
recruitment. De kans is groot dat je 
haar tegenkomt als je bij  
Reed Business solliciteert.

Marieke over de sollicitatieprocedure
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Arbeidsvoorwaarden
Bij Reed Business ben je zelf verantwoordelijk voor hoe je loopbaan zich 
ontwikkelt. Heb jij ambities, dan krijg je bij ons de ruimte om ze waar te 
maken. Maar we ondersteunen je daar natuurlijk wel bij. Zo bieden we je 
training en opleiding in allerlei varianten. Een goede balans tussen werk 
en privé. En om dat allemaal goed te organiseren: een uitstekend pakket 
arbeidsvoorwaarden.

Ga direct naar:

• Basissalaris
• 13e maand
• Winstdeling
• Pensioen
• Vakantiedagen (en koop en verkoop van vakantiedagen)
• Zakelijke kilometervergoeding
• e-Werken
• Extra voorwaarden commerciële functies
 

Het basissalaris bij Reed Business is marktconform en zonder meer prima te 
noemen. 

We hanteren vier CAO’s.

• CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf
• CAO voor Opinieweekbladjournalisten
• CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten
• CAO voor Vaktijdschriftjournalisten
 

Naast dat uitstekende basissalaris kent Reed Business vele extra’s:

13e maand (gratificatie)
We kunnen er lang of kort over praten, maar iets extra’s na een jaar hard 
werken is voor iedereen prettig. Bij Reed Business mag je daarom rekenen 

Martijn Lensink
Marketing Executive

“de arbeidsvoorwaarden zijn uitste-
kend te noemen. Een blackberry, 
laptop en auto van de zaak zijn bij-
voorbeeld standaard”


