Een goed team bestaat uit specialisten en allrounders. Allen met de kwaliteit om een topprestatie neer te
zetten. Ben jij behendig, snel, durf je initiatief te nemen? Zorg je voor balans en ben je dienend?
We zijn op zoek naar een gedreven stagiair om het marketing & sales team van de KNVB Campus én
Woudschoten te versterken bij de creatie en uitvoering van campagnes en andere communicatie
uitingen. Voor het naastgelegen Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum zal de focus met name
liggen op contentcreatie. Voor beide locaties is de stage vooral gericht op de online
communicatiekanalen, zoals de website, nieuwsbrieven en social media.

Stage online marketing
HBO/WO minimaal 4 maanden (start februari 2022)
Wat ga je doen?
• Bedenken, schrijven, verzamelen en plaatsen van content zoals nieuwsberichten, social media
berichten en andere online uitingen (video- en fotomateriaal) incl. het opstellen van een
contentkalender voor 2022 voor beide locaties;
• Het up-to-date houden van de website en social media kanalen;
• Ondersteuning bij het monitoren van website bezoek en social media analyse op het gebied van
traffic en conversie;
• Meewerken aan het bedenken en uitvoeren van marketingcommunicatie campagnes;
• (Laten) opmaken van advertenties, flyers en ander promotiemateriaal;
• Verzorgen en versturen van nieuwsbrieven;
• Onze teams helpen elkaar waar nodig en ook jou vragen we om bij drukte te helpen bij de ontvangst
van gasten.
Wat vragen we?
• 3e of 4e jaars HBO/WO student met een studierichting in de marketingcommunicatie, liefst gericht op
online;
• Een aanpakker, communicatief sterk en sociaal vaardig;
• Behendig met social media en het maken van content;
• Affiniteit met voetbal en hospitality, evenals kennis en ervaring met Photoshop / Indesign en
videoediting.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wat bieden we?
• Een leuke stageplek op de middenstip van het Nederlandse voetbal en midden in de natuur;
• Ervaring opdoen in een werkomgeving waar topvoetballers, coaches, scheidsrechters, clubs en
bedrijven dagelijks over de vloer komen;
• Met de werkzaamheden een bijdrage leveren aan de te realiseren doelstellingen van de KNVB
Campus en van Woudschoten;
• Ruimte om aan een eventuele stageopdracht te werken;
• Een stagevergoeding.
• Én je krijgt binnen ons team rugnummer 11!
Enthousiast geworden?
We kijken uit naar je CV inclusief motivatiebrief. Je kunt jouw sollicitatie sturen naar
vacature@knvbcampus.nl. Voor meer informatie kan je contact opnemen met
sebastian.lenden@knvbcampus.nl of met Susanne Konneman-Wijchman via
swijchman@woudschoten.nl.
Meer informatie over Woudschoten vind je hier: https://www.woudschoten.nl/

