VACATURE
Heb jij een passie voor sport en zoek je een uitdagende stageplaats op het gebied van (sport) marketing? Dan zijn
we op zoek naar jou!

Meewerkstage HBO Sportmarketing
Wat ga je bij ons doen?
Als stagiair binnen team Marketing beschik je over een hands-on mentaliteit, kun je zelfstandig werken en denk je
mee over de uit te voeren activiteiten. Je ondersteunt in de marketingactiviteiten en geeft mede uitvoering aan
partnerproposities. Je werkt onder andere aan de activatie van bestaande partnerships en aan de voorbereiding en
uitvoering van events voor sponsoren en/of kampioenschappen. Je gaat je bezig houden met e-commerce en je
werkt actief mee aan productmarketing en conceptontwikkeling.
Deze uitdagende stageplaats is gepositioneerd binnen de afdeling Strategie, Marketing & Partnerships. Je werkt
samen met twee adviseurs marketing & partnerships, de commercieel directeur, de strategisch marketing
consultant, projectleiders van de afdeling Sport en jouw afdelingsmanager.
Wat verwachten we van jou?
- je volgt een HBO studie in de richting van Commerciële economie/Sportmarketing, 3e-jaars
- je hebt affiniteit met de (zwem)sport
- je bent energiek en leergierig
- je hebt een proactieve instelling en je neemt graag initiatief
- je bent sterk in de Nederlandse en Engelse taal
Wat bieden we jou?
- een veelzijdige, uitdagende stageplaats bij een professionele, servicegerichte sportbond
- een klein team van sportieve en gezellige collega’s
- wisselende projecten waar je bij betrokken bent
- een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand
- deskundige begeleiding
- een interessant netwerk binnen de sport
De KNZB
Mocht je niet precies weten wie we zijn; de KNZB zet zich al ruim 130 jaar in voor de zwemsport in Nederland. Het
is onze missie om met een actueel zwemaanbod dat past bij elke levensfase, zwemmend Nederland samen te
brengen. Passie voor water is wat ons bindt; topsporters winnen, meer mensen zwemmen, sporters realiseren hun
ambities en alle betrokken organisaties ontwikkelen zich professioneel. Voor meer info check: www.knzb.nl.
Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met Marieke Gerritse, manager strategie, marketing
& partnerships, marieke.gerritse@knzb.nl
Interesse?
Wil je ons team komen versterken? Mail je motivatie en CV naar: sollicitaties@knzb.nl Je ontvangt vervolgens meer
informatie over de verdere procedure.

