Stagiair(e) Online Communicatie & Media
Wij zoeken per direct een stagiair(e) die ons fulltime (38 uur) voor
minimaal vijf maanden komt versterken op het gebied van online communicatie
en media.
Ben jij een enthousiaste, proactieve, harde werker en vind je het gaaf om
met social media en video bezig te zijn? Dan zou jij wel eens onze stagiair(e)
kunnen zijn!
De organisatie
De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is de overkoepelende organisatie voor
zaal- en beachvolleybal en paravolley. De Nevobo ondersteunt haar verenigingen
en leden op tal van gebieden, waaronder het organiseren van competities en
toernooien. Daarnaast is de Nevobo verantwoordelijk voor het organiseren en
faciliteren van topvolleybal.
Als stagiair(e) Online Communicatie & Media bij de Nevobo ben je op hoogte van
alle ins & outs van social media.
Een greep uit je takenpakket:
• Monitoring van relevante en leuke berichten over volleybal op internet
en social media.
• Ondersteuning bij communicatie voor de Eredivisie.
• Ondersteuning bij fanbasemarketing via ons Customer Data Platform.
• Voorbereidend werk voor content, zoals het selecteren van video’s en foto’s, het
verzamelen van informatie en het plannen van afspraken.
• Beheer van verschillende social media kanalen.
• Het verzorgen van social media updates.
• Opzetten en uitvoeren van online acties.
• Online de dialoog aangaan met (potentiële) volleyballers en volleybalfans.
• Informeren over nieuwe online mogelijkheden.
• Het mede-beheren van de website, schrijven en redigeren van teksten.
• Ondersteunende werkzaamheden voor diverse communicatieprojecten rondom het
WK Volleybal Vrouwen 2022.
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Wat bieden wij:
• Een afwisselende en uitdagende meewerkstage.
• Stagevergoeding van €250 per maand bij 38 uur.
• Verantwoordelijke functie, waarin je zelfstandig opereert binnen het team.
• Een onwijs gezellig team en een prettige informele werksfeer.
• Veel ruimte voor eigen inbreng.
Functie eisen:
• HBO/WO opleiding Communicatie, Media, Journalistiek of vergelijkbaar.
• Je hoeft geen onderzoek uit te voeren, waardoor je fulltime kunt meewerken.
• Minimaal vijf maanden beschikbaar voor 38 uur per week.
• Je bent flexibel en vindt het geen probleem om geregeld ’s avonds en/of in het
weekend te werken.
• Creatief, zelfstandig en initiatiefrijk.
• Een vlotte pen.
• Je hart gaat sneller kloppen van social media en je bent altijd op de hoogte van de
laatste (technische) ontwikkelingen.
• Een grote liefde voor sport en natuurlijk bij voorkeur voor volleybal.
• Ervaring met Adobe InDesign, Illustrator en/of Photoshop is een pré.
• Ervaring met het monteren van videomateriaal is een pré.
Geïnteresseerd?
Ben jij onze nieuwe stagiair(e)? Mail je cv en je motivatie
naar communicatie@nevobo.nl.
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