Stagiair Gezocht

Gezocht stagiair
Wij zijn op zoek naar een stagiair communicatie / redactie / marketing om ons redactieteam achter
www.Sportstad-Utrecht.nl aan te vullen. Op deze site vind je onder andere een nagenoeg
compleet overzicht van sportaanbieders in Utrecht en een aantal aangrenzende gemeenten maar
ook interessante items over sporten, bewegen en een gezonde leefstijl. Onze ambitie is om van de
website hét platform voor sporten en bewegen in Utrecht te maken.
Als onderdeel van de redactie van Sportstad-Utrecht.nl krijg jij veel vrijheid om zelf bij te dragen
aan de ontwikkeling van de site. We dagen je uit om na te denken over de vragen: Hoe bereiken
we een groter publiek? Welke samenwerkingsverbanden kunnen we aangaan? Hoe kunnen we de
website verbeteren? Daarnaast zijn dagelijkse taken onder andere: Het schrijven van items en het
bijhouden van sociale media kanalen. Wanneer je bij ons aan de slag gaat kom je terecht in een
klein zelfstandig team. Elke week neem je de planning door en samen wordt besloten waar
aandacht aan wordt besteed, wat er goed gaat en wat er beter kan.
Je komt bij ons terecht in een gezellige informele werkomgeving. Er is voldoende ruimte voor
individuele begeleiding maar er wordt ook zeker verwacht dat je zelfstandig kunt functioneren. Je
ontvangt een stagevergoeding afhankelijk van het aantal uur dat je werkzaam bent.
Wie zoeken we?
● Uitstekende mondelinge maar vooral schriftelijke vaardigheden.
● Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
● Je beschikt over voldoende analytisch vermogen om een vraagstuk te doorgronden.
● Je beschikt over probleemoplossend vermogen.
● Je bent zelfstandig.
● Je kunt goed samenwerken en kunt je voelt je prettig in een informele werkomgeving.
● Je bent niet bang om je mening te geven en je kunt tegen kritiek.
● Je schakelt makkelijk tussen een informele en formele werksfeer.
Welke kennis heb je nodig?
● Inzicht in het schrijven van teksten voor verschillende doelgroepen en platformen.
● Kennis van WordPress is een pré.
● Digitaal vaardig.
● Kennis van het gebruik van sociale media.
● Ervaring met Photoshop en kijk op vormgeving is een pré
Opleidingscriteria
Deze stage is geschikt voor een 3e of 4e jaars student aan het HBO of de Universiteit. Onze
voorkeur gaat uit naar studenten die een opleiding volgen in de richting: communicatie, media,
journalistiek of marketing. Doe je een studie met een andere richting en denk je dat deze stage bij
jou past, schroom dan niet te reageren.
Start en duur van de stage

Wij gaan uit van een stage voor ongeveer 5 maanden. Hier kan in overleg van worden afgeweken.
Start van de stageperiode eveneens in overleg.
Contactpersoon
Voor meer informatie of om te solliciteren neem je contact op met:
ruben@hartenvoorsport.nl
Ruben Klop
030-8201130

