Stagiair(e) Communicatie
Vacaturenummer 1182
Ben jij een enthousiaste derdejaars Communicatie student en wil jij je skills ontwikkelen in
een superleuke, sportieve en dynamische organisatie? Ben je daarnaast hands-on, schakel je snel
en heb je feeling met sport en gezondheid? Lees snel verder, want SSNB is op zoek naar jou! Je
gaat stagelopen op het hoofdkantoor van SSNB in Eindhoven en je ondersteunt de
communicatiemedewerker op verschillende gebieden.

Wie zijn we?
We zijn een relatief klein team, bestaande uit 14 mensen in Eindhoven en ongeveer 25
buurtsportcoaches bij diverse gemeenten. Daarnaast zijn we werkgever voor ongeveer 600
trainers/ medewerkers bij verenigingen. Daarnaast zijn er gemiddeld 4 stagiaires lid van het
vaste team, wat zorgt voor een gezellige sfeer voor stagiaires onderling.

Waar zitten we?
We zijn gevestigd in het SX-gebouw op het dynamische Strijp- S terrein in Eindhoven. Sinds
2014 is het pand omgetoverd tot een centrum voor sport, marketing en media.

Aanleiding
SSNB heeft recent een nieuwe naam en huisstijl gekregen. Naamsbekendheid is een zeer
essentieel onderdeel waaraan gewerkt moet worden. Communicatie speelt hierbij ook een
cruciale rol waar SSNB nog veel stappen in kan maken! Een mooie uitdaging om mee te denken,
te adviseren en te ontwerpen van verschillende designs voor evenementen, de website, flyers,
noem het maar op! Nog veel werk aan de winkel dus! Lijkt het jou gaaf om daaraan bij te dragen?

Globale omschrijving van de werkzaamheden
In dit proces zoeken we ondersteuning voor de communicatie en marketing specialist in haar
dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast doe je vanuit de werkzaamheden die je uitvoert
verbetervoorstellen en waar mogelijk implementeer je zelf de oplossingen.
Je draait daadwerkelijk mee met de communicatie specialist van Sportservice Noord-Brabant ,
waarbij je meerdere operationele en procesmatige taken op je neemt, zoals:
Online communicatie:
 Maken/verspreiden van maandelijkse nieuwsbrieven en updaten van contactgegevens
 Verder ontwikkelen van gebruikshandleiding voor de website en Mailchimp
 Adviseren over en mede beheren van de SSNB website (inclusief SEO optimalisatie en
gebruik google analytics)
Social Media:
 Schrijven van aantrekkelijke teksten voor de social media kanalen, de website en de
nieuwsbrief
 Maken van een content kalender
 Ontwikkelen van handleidingen voor diverse social media kanalen
Communicatie algemeen
 Inrichten en vullen van een beeldbank
 Inventariseren waar nog behoefte aan is op het gebied van communicatie

Wij zoeken
Je bent minimaal 4 dagen per week in inzetbaar om de SSNB communicatie verder te
ontwikkelen en naar een hoger plan te trekken.
Een derdejaars HBO student Communicatie die:






Passie heeft voor het schrijven van aantrekkelijke teksten
Het leuk vindt om onze social media kanalen, de website en de nieuwsbrief te
optimaliseren
Inhoudelijk wil en kan meedenken om SSNB nog beter neer te zetten;
Affiniteit heeft met gezondheid, sport en bewegen;
Een hands-on mentaliteit heeft

Ons aanbod
Een afwisselende, uitdagende stage met alle ruimte en begeleiding om jezelf te ontwikkelen als
communicatie professional. Je krijgt een volwaardige plek in het team van Eindhoven en
ontvangt een passende stagevergoeding.

Interesse?

Mail je motivatie en CV naar info@matchsportdetachering.nl. Vermeld hierbij duidelijk het
vacaturenummer van deze vacature (1182). Voor vragen over de inhoud van de stage en de
sollicitatie procedure kun je contact opnemen met Fons de Kok.
E-mailadres: f.d.kok@ssnb.nl. Telefoonnummer: 088-2468111.

Over SSNB - Sportservice Noord- Brabant

Sport en bewegen is belangrijk, niet alleen voor de gezondheid maar ook voor plezier. Sport en
bewegen verbindt, is universeel, iedereen kan meedoen en het is gezond. Een sterke
sportinfrastructuur draagt daarom bij aan oplossingen voor sociaal maatschappelijke
vraagstukken. Wij integreren de maatschappelijke kracht van sport en bewegen in de
samenleving. Sportservice Noord-Brabant bouwt mee aan een sterk sport- en beweegklimaat en
daarmee aan de vitaalste provincie van het land. Samen met lokale partijen komen we tot een
sport- en beweegaanbod dat voorziet in de lokale behoefte; of het nu gaat om jongeren, ouderen,
mensen in een sociaal isolement, mensen met een beperking of combinaties daarvan, iedereen
kan sporten en bewegen.
We werken in deze samen met overheden, onderwijsinstellingen, zorgprofessionals,
verenigingen en het bedrijfsleven, maar zoeken ook de verbinding met sectoren als cultuur,
welzijn en groen. We ontsluiten landelijke initiatieven, evenementenprogramma’s en
instrumenten en maken de vertaalslag naar de gemeente en waar nodig naar de wijk. We
ontzorgen verenigingen, adviseren de lokale overheden, begeleiden de sport- en
beweegprofessionals en voeren indien gewenst natuurlijk ook gewoon uit.
Onze werkwijze kenmerkt zich door de waarden betrouwbaar, respectvol, creatief en
pragmatisch: onze benadering is persoonlijk, we komen onze afspraken na, we kennen het
speelveld en we doorleven de dynamiek. We begrijpen waar verbindingen leiden tot
meerwaarde. We koesteren de reeds aanwezige lokale initiatieven. Kennen we ze niet, dan gaan
we naar ze op zoek. We gaan niet altijd voor de voor de hand liggende oplossingen; we dragen
verrassende scenario’s aan met respect voor gangbare waarden, praktische en gedragen
oplossingen. We zijn een immer lerende organisatie die kennis en netwerk graag deelt. We zijn
een organisatie zonder winstoogmerk en dus neutraal in onze adviezen. We geloven in
samenwerking en co-creatie. Trots zijn we op het realiseren van economische en
maatschappelijke impact door middel van sport en bewegen, want dat zit in ons DNA. Samen
werken aan beweging!

