Stage Marketing & Communicatie
Vanaf september 2016 zijn SportDrenthe en het Kenniscentrum Events op zoek naar een 3e -jaars
Hbo-student (Sport, Gezondheid & Management, Marketing, Cultuur of Communicatie) die minimaal
zes maanden beschikbaar is voor een meewerkstage. Affiniteit met sport, kunst en cultuur is vereist.
Als student werk je op genoemde terreinen aan organisatie, communicatie en planning. Belangrijk is
dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en handig bent met internet en sociale
media. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en creatieve ideeën. Je moet zelfstandig kunnen werken.

Organisatie
SportDrenthe is een organisatie die sportbonden,
sportverenigingen, gemeenten en andere organisaties
adviseert en ondersteunt om zoveel mogelijk mensen in de
provincie Drenthe deel te laten nemen aan sport of andere
vormen van bewegen. Al sinds 1968 behartigt SportDrenthe
op deze manier de belangen van de sport in de provincie
Drenthe. Vanuit Hoogeveen werkt een team van
enthousiaste en kundige medewerkers om zoveel mogelijk
mensen in Drenthe op een verantwoorde wijze te laten
deelnemen aan sport, sportieve recreatie of andere gezonde
bewegingsactiviteiten. Sport en gezond bewegen is leuk om te doen en draagt bij aan een vitale
samenleving. Daarnaast kan sport en gezond bewegen heel goed bijdragen aan het realiseren van
belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, participatie, integratie van diverse
achterstandsgroepen en de leefbaarheid in een gemeenschap. De missie van SportDrenthe is dan
ook: Met sport Drenthe nog beter maken!
Meer informatie over SportDrenthe: klik hier

Kenniscentrum Events
Kenniscentrum Events is een (online) organisatie die adviseert,
begeleidt en organiseert op het gebied van evenementen in
Drenthe. Een belangrijke taak is het organiseren van vier
kennisbijeenkomsten voor sport- en festivalorganisatoren.
Kenniscentrum Events is een initiatief van Recreatieschap
Drenthe, Kunst & Cultuur Drenthe, Marketing Drenthe,
SportDrenthe en RTV Drenthe. Kenniscentrum Events is
gehuisvest bij SportDrenthe en maakt deel uit van een van de
uitvoeringsprogramma’s van Drenthe beweegt.
Meer informatie over Kenniscentrum Events: klik hier

Stagewerkzaamheden







(Mede)organiseren van kennisbijeenkomsten (van het vastleggen van sprekers tot het
maken van uitnodigingen en het werven van publiek)
Beheren van website en social media
Schrijven van teksten voor nieuwsbrieven, websites, tweets etc.
Vergroten van de zichtbaarheid van het Kenniscentrum Events
Verzorgen van de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het Kenniscentrum Events
Adviseren van evenementenorganisaties

Naast de dagelijkse werkzaamheden is er ruimte voor andere projecten, welke in overleg worden
vastgesteld. Wij bieden een leerzame stage in een prettige werksfeer waarbij veel ruimte is voor
eigen inbreng.

Solliciteren
Interesse in een stageplaats bij SportDrenthe? Stuur je motivatie met CV naar SportDrenthe per email naar Mieke Zijl via info@kenniscentrumevents.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met SportDrenthe 0528-233775

