
Wij zijn op zoek naar nieuw talent om ons marketingteam te komen versterken. Ons motto 
is dat iedereen veilig moet kunnen sporten. Daar zijn binnen onze organisatie onze diensten 
ook op gericht. Dat is dagelijks zichtbaar en voelbaar voor onze klanten en voor iedereen 
met wie we samenwerken. Wil jij bijdragen aan een veilige sportomgeving voor iedere 
sporter? Lees dan snel verder!

Ter versterking van onze marketingafdeling in Eindhoven zoeken wij een sportieve 
meewerkstagiair (m/v). Onze ideale kandidaat beschikt over een gezonde dosis energie, 
assertiviteit en creativiteit. Wij bieden jou een uitdagende stage, waarin jij niet alleen de 
opgedane theorie in de praktijk kan gaan uitvoeren, maar ook de mogelijkheid hebt om jezelf 
verder te ontwikkelen! 

Wat ga je doen? 
Tijdens jouw stage zal je voornamelijk ondersteunende maar ook zelfstandige werkzaamheden 
verrichten voor onze commerciële afdeling. Denk hierbij aan het bedenken en creëren 
van content voor onze social mediakanalen, het onderhouden van onze website www.
veiligesportvloer.nl en het meewerken aan- en bedenken van onlinecampagnes. Tevens laat 
je de webshop en onze portal beter renderen. Daarnaast zijn we erg benieuwd naar wat jij 
wilt leren én wat we van jou kunnen leren. Kortom, je krijgt genoeg verantwoordelijkheden 
om jezelf te ontplooien en om jouw creativiteit de vrije loop te laten. Uiteraard krijg je ook alle 
ruimte om aan je stageopdracht te werken. 

Wat neem jij mee? 
-  Grote kennis van social media, foto- en video content creatie
-  Goede sociale en communicatieve vaardigheden
-  Een sportieve achtergrond is een pré
-  Bereidheid om ook andere werkzaamheden binnen het bedrijf te verrichten
-  Basiskennis van Adobe Creative Cloud (voornamelijk Photoshop)

Wat hebben wij te bieden? 
- Een uitdagende stage binnen een innovatieve en groeiende organisatie
- Mooie stagevergoeding 
- Goede begeleiding 

Enthousiast? Vertel ons jouw verhaal!
Ben jij onze nieuwe stagiair? We ontvangen graag jouw motivatie en CV. Daarna nemen we 
snel contact met jou op. Handig om te weten: Ons kantoor is ook zeer goed te bereiken met 
het openbaar vervoer. 

www.veiligesportvloer.nl 
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