Stage in het marketingteam van Erasmus Sport
Erasmus Sport is dé sportorganisatie op campus Woudestein
van de Erasmus Universiteit Rotterdam en biedt ruim 11.000
studenten dagelijks de beste faciliteiten. We bieden naast 50 sporten, goede fitnessfaciliteiten, 23
studentensportverenigingen ook diverse evenementen in en om de campus, die we graag breed
promoten bij onze diverse doelgroep.
De functie
Als online communicatie stagiair maak je deel uit van het team dat de marketingactiviteiten en
evenementen organiseert. Je draait mee in de organisatie en je zal verantwoordelijk worden voor
belangrijke aspecten van de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan de sociale media
strategie, creëren van content, nieuwsberichten, beheren van de website en het promoten van ons
programma naar de klant. Daarnaast ben je in deze periode actief betrokken bij twee grote
evenementen.
Je krijgt de kans om mee te kijken achter de schermen en je eigen kennis te laten zien. Een mooie
functie om je netwerk te vergroten en je competenties te ontwikkelen. Het betreft een fulltime
functie, met veel meewerken en tevens ruimte voor je studieopdrachten. De opdracht vanuit je
studie zal gericht worden op een communicatievraagstuk, maar daarnaast mag je ook meedenken
op andere vlakken binnen de organisatie. Je zal begeleid worden door de marketingmanager en
samenwerken met verschillende personen binnen Erasmus Sport.
Wat Erasmus Sport biedt
•
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende functie
Een flexibele werkomgeving
Mooie sportfaciliteiten die je gratis kan gebruiken tijdens je stage
Goed netwerk en gezellige collega’s
Een maandelijkse vergoeding

Wie Erasmus Sport zoekt
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 3ejaars HBO student media/communicatie/sportmanagement
Beschikbaar vanaf 1 februari t/m eind juni 2019
Flexibel, harde werker (werken in de avonduren of weekend kan voorkomen)
Sportieve instelling en enthousiaste persoonlijkheid
Goede communicatieve vaardigheden
Kennis van WordPress, InDesign en MovieMaker zijn een pre
Verantwoordelijkheid en eigen initiatief zijn zeker nodig!

Interesse?
Solliciteren kan tot 15 januari 2019. Mail je CV en motivatie naar: gaby.dijkstra@erasmussport.nl

