Stage: Marketing en Communicatie
Ben jij een creatieveling en ben je op zoek naar een uitdagende stage binnen de
sport/budowereld? Lees dan snel verder! Judo Bond Nederland heeft namelijk vanaf
februari 2018 plek voor een enthousiaste stagiair(e) ter ondersteuning van de marketing
en communicatie afdeling.




Opdrachtgever: Judo Bond Nederland
Locatie: Nieuwegein
Periode: februari – juni 2018

Wat ga je doen?
Als stagiair(e) op de afdeling marketing en communicatie werk je mee aan diverse
projecten op de afdeling. Je hebt een afwisselende stage waarmee je ervaring in de
sportwereld opdoet en je het team met de dagelijkse werkzaamheden ondersteunt. Je
houdt je onder andere bezig met het optimaal vermarkten van de JBN disciplines, beheer
van sociale media kanalen, helpen met het ontwikkelen van promotiemateriaal en meer.
Het takenpakket is breed en veelomvattend. Jij komt een gezellig team van in totaal 6
medewerkers, waarvan 3 marketing- en communicatiecollega’s, versterken.
Wat zoeken wij?
 Hbo werk- en denkniveau
 Bij voorkeur 5, maar minimaal 4 dagen in de week, beschikbaar voor 20 weken
 Relevante opleiding richting marketing of communicatie. Sportachtergrond en
kennis van judo, jiujitsu en aikido is een pre
 Energiek, creatief en zelfstandig
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en wervende teksten kunnen
schrijven
 Ervaring met In Design of Photoshop is een pre
Wat bieden wij?
 Veel verantwoordelijkheid en vrijheid
 Een leerzaam traject en een afwisselende stage
 Ruimte voor initiatief en eigen inbreng
 Stimulerende werkomgeving met professionele en leuke collega’s
 Een stagevergoeding van €250 bruto per maand
Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief voor 3 januari 2018 naar Gerline den Elzen,
manager Marketing en Communicatie (g.denelzen@jbn.nl). Gesprekken vinden plaats
tussen 9 – 11 januari 2018. Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact op
met Stefan Hoepermans (s.hoepermans@jbn.nl) of Gerline den Elzen.
Over Judo Bond Nederland
Judo Bond Nederland (JBN) heeft passie voor aikido, jiujitsu en judo en gelooft in de
verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving versterken. Met haar
bijna 700 aangesloten clubs en 46.000 leden is de JBN een van de grotere sportbonden
in Nederland. Het bondsbureau is gevestigd in Nieuwegein. Meer informatie: www.jbn.nl.
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