HBO Stage Sportservice provincie Utrecht - Communicatie (meewerkstage)
Periode: oktober 2016 t/m december 2016 (duur: 10 weken)
Algemene gegevens:
Sportservice provincie Utrecht
Regio West (Vianen, Stichtse Vecht, Lopik, De Ronde Venen en Woerden).
Van Renesselaan 32A
3703 AJ Zeist
www.sportserviceprovincieutrecht.nl
De organisatie:
Sportservice provincie Utrecht, is het servicebureau op het gebied van sport en bewegen in de
provincie Utrecht. Sportservice provincie Utrecht is onder meer werkzaam voor de gemeenten Vianen,
Stichtse Vecht, Lopik, De Ronde Venen en Woerden. In samenwerking met de gemeenten voeren wij
diverse sportprojecten uit voor diverse doelgroepen.
Ons team bestaat uit jonge enthousiaste mensen. Hard werken in een gezellige sfeer. In
samenwerking met onze collega’s proberen we iedereen in de provincie Utrecht in beweging te krijgen
en te houden!
De stage:
Je bent communicatiemedewerker binnen diverse projecten van Sportservice. Tijdens de stage doe je
praktijkervaring op. Je taken bestaan onder meer uit:







schrijven en redigeren van persberichten;
Wijzigen en actualiseren van onze websites;
Social media;
Drukwerkbegeleiding;
Ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van projecten;
Ondersteunend aan activiteiten van collega’s.

De eisen:
We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde 2e of 3e jaars HBO stagiair Communicatie die
flexibel en proactief is. De student is 2 tot 3 dagen per week beschikbaar. Het aantal dagen is
afhankelijk van het aantal stagedagen dat de opleiding bepaalt. Het betreft hier een meewerkstage.
De stagiair werkt op kantoor vanuit Zeist. In een enkel geval word je gevraagd ’s avonds, in het
weekend en op een andere locatie te werken. Wij zijn op zoek naar een teamplayer die kan
samenwerken met de verschillende partners, maar ook zelfstandig aan de slag kan.
Overige informatie:
Sportservice provincie Utrecht hanteert geen stagevergoeding.
Solliciteren
Stuur je motivatie en CV naar Wendy Elberse via wendy.elberse@sportserviceprovincieutrecht.nl.
Wil je meer informatie over deze stage? Bel gerust met 030-209 99 98.

