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GEZOCHT: Redacteur Eredivisie Volleybal (freelance) 
 

Heb jij een passie voor volleybal? Kan jij goed artikelen schrijven en ben je handig met social 

media? En vind je het niet erg om buiten kantoortijden te werken? Dan is de rol van 

Redacteur Eredivisie Volleybal iets voor jou! 

 

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) vertegenwoordigt zo'n 1.000 clubs en ruim 100.000 

leden. De Eredivisie Volleybal is het hoogste niveau van Nederland. Dit jaar strijden dertien 

damesteams en elf herenteams voor de landstitel. Wij zijn op zoek naar een redacteur die 

per januari alle speelrondes van de Eredivisie op de voet gaat volgen. In je takenpakket komt 

het schrijven van voorbeschouwingen en verslagen, maar ook het verspreiden van deze 

artikelen via onze social media-kanalen. Deze taken zul je voornamelijk in het weekend 

uitvoeren. 

 

Wat ga je doen? 

• Voorafgaand aan een speelronde in de Eredivisie schrijf je een voorbeschouwing op 

de speelronde.  

• Op wedstrijddagen schrijf je een samenvattend verslag over alle gespeelde 

wedstrijden.  

• Je publiceert content op onze website volleybal.nl en onze social media-kanalen. 

• Je helpt en denkt mee om de communicatie rondom de Eredivisie Volleybal naar een 

hoger niveau te tillen. 

 

Wat vragen we? 

• Redactioneel ben je ijzersterk, zowel voor websiteartikelen als social media content. 

• Je hebt een passie voor en kennis van volleybal, kennis van de Eredivisie Volleybal is 

een pré. 

• Je bent flexibel, je zult voornamelijk op avonden en in het weekend aan het werk zijn. 

• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en komt afspraken goed na.  

• Je bent inzetbaar als freelancer. 

 

Wat bieden we? 

• Een dynamische opdracht binnen een van de leukste competities van Nederland. 

• Een publiek van duizenden volleybalfans die met smart op jouw content wachten. 

• Een vaste vergoeding per maand gedurende het Eredivisieseizoen. 

• Een overeenkomst voor in eerste instantie het seizoen 2021-2022 met uitzicht op 

verlenging.  

• Uitzicht op aanvullende contentwerkzaamheden voor de platforms van volleybal.nl. 
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Interesse? 

Heb je interesse en voldoe je aan de eisen? Mail dan je CV en motivatie vóór 24 november 

naar communicatie@nevobo.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martin 

van Berkel (Manager Communicatie en Media bij de Nevobo) via 06-52602482.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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