Vacature
Stage HBO Communicatie / Social Media
Kent social media geen geheimen voor jou en ben je op zoek naar een leuke meewerkstage op het
gebied van communicatie? Dan zoeken wij jou!
Team communicatie is onderdeel van de afdeling Strategie, Marketing en Partnerships.
Communicatie binnen de zwembond gaat over het overbrengen van ideeën & informatie. In het
communicatieproces beïnvloeden we kennis, houding en gedrag van zwemmers (rechtstreeks of in
samenwerking met stakeholders).
Wat ga je bij ons doen?
• het beheren van onze ‘online community’;
• monitoren van de social media kanalen;
• reageren op berichten via social media;
• analyses ontwikkelen;
• search, delen, antwoorden en performance op wereldwijde social media aan de hand van
tags gerelateerd aan KNZB, zwemmen, waterpolo enz.;
• onze collega’s inspireren, zodat iedereen een beetje community manager wordt;
• ondersteunen bij diverse communicatiewerkzaamheden.
Wat breng jij mee?
• je volgt een HBO studie in de richting van (online) communicatie;
• je hebt een passie voor de (zwem)sport;
• je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• je kan zelfstandig en accuraat werken;
• je beschikt over een creatieve schrijfvaardigheid, zowel in het Nederlands, als Engels.
Wat bieden wij jou?
• een uitdagende meewerkstage voor een 3e jaars HBO student;
• de kans om volledig mee te draaien in een professionele, service gerichte sportbond, waarin
je ervaring op kunt doen en je netwerk kunt uitbreiden;
• een bruto stagevergoeding van € 250,- per maand;
• een werkplek met de benodigde faciliteiten (op dit moment werken we nog voornamelijk
vanuit huis);
• deskundige begeleiding en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
Meer weten?
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 nog meer info check: www.knzb.nl.
Solliciteren
Ben je enthousiast? Dan ontvangen we graag jouw motivatie en CV. Mail deze naar Imke van
Kampen via sollicitaties@knzb.nl En wil je meer weten? Neem dan gewoon even contact met ons op!
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