Ben jij een creatieveling en op zoek naar een uitdagende stage binnen de sport/budowereld?
Lees dan snel verder! Judo Bond Nederland heeft namelijk vanaf september 2019 plek voor
een enthousiaste stagiair ter ondersteuning van de marketing en communicatie afdeling.

Stagiair marketing en communicatie
Tijdens de meewerkstage help je met het optimaliseren van de website en denk je actief met
ons mee over (verouderde) processen. Je ondersteunt in de dagelijkse werkzaamheden op
het gebied van (online) communicatie en neemt actief deel aan lopende projecten. Een
bijdrage leveren aan ons online succes en het vergroten van traffic naar de webshop is onder
andere een van jouw taken. Het takenpakket is breed en veelomvattend. Je werkt samen met
collega’s van de afdeling marketing en communicatie maar gaat ook zelfstandig aan de slag.
Stageopdrachten vanuit je opleiding zijn uiteraard bespreekbaar.

Wat vragen wij?









HBO werk- en denkniveau
Bij voorkeur 5, maar minimaal 4 dagen in de week, beschikbaar
Affiniteit met de (budo)sport
Relevante opleiding richting marketing of communicatie
Een flexibele en proactieve werkhouding
Innoverend
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Ervaring met Photoshop en/of Indesign is een pré

Wat bieden wij?







Een stage voor een periode van minimaal vier maanden;
Een afwisselende functie met diverse werkzaamheden;
Ruimte voor inbreng eigen ideeën;
Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van marketing en communicatie;
Een stagevergoeding van €250 bruto per maand.
Letterlijk een prettige werkomgeving, in een nieuw kantoorpand in Nieuwegein dat
bruist van de sportieve energie.

Over ons
Judo Bond Nederland is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. De JBN initieert en
realiseert zodat anderen zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de budosport. Bij de
JBN zijn ruim 650 sportscholen en verenigingen aangesloten. De JBN is een olympische bond
en behoort tot de top 10 topsportbonden in Nederland.
Met een enthousiast en gedreven team aan collega’s, sporters en vrijwilligers zetten wij ons
bij de JBN elke dag weer in voor de sport. Wij vinden het belangrijk dat anderen zich kunnen
ontwikkelen en plezier beleven aan de sport. Wij werken hard met elkaar, maar wel in een
gezellige en informele sfeer.

Kom jij ons marketing en communicatie team versterken?
Stuur zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2019, jouw enthousiaste motivatiebrief met CV
naar vacature@jbn.nl. Heb je vragen over de stage? Neem dan contact op met Gerline den
Elzen, manager marketing en communicatie, via g.denelzen@jbn.nl.

