
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SBN zoekt een Digital Marketing stagiaire! 
Wil jij je stage uitvoeren in een sportieve omgeving? 

 
Dienstverband: Stage 
Vakgebied: Digital Marketing  
Wanneer: Per direct beschikbaar voor een periode van 6 maanden (5 dagen p.w.)  
Minimale educatie: Bachelor 
Vergoeding: € 250,- bruto per maand (fulltime) 

 
Word jij enthousiast van data gedreven werken en het uitzetten van campagnes op 
basis van profielen en wensen van de klant? Of wil jij dit graag leren? Dan is Squash 
Bond Nederland (SBN) dé plek voor jou!  
 
SBN is hét startpunt en kenniscentrum voor iedereen die iets te maken heeft met de Squashsport in 
Nederland. Samen groeien met squash, dat is ons doel. SBN is verantwoordelijk voor de kwaliteit, 
ontwikkeling en organisatie van de gehele squashsport in Nederland. SBN is een jonge, actieve en 
servicegerichte organisatie en werkt vanuit het bondsbureau in Amstelveen. 
 
SBN zoekt 
3e of 4e jaars HBO-student, Communicatie of Sportmarketing met een hands-on mentaliteit, die 
zelfstandig kan werken, creatief is en meedenkt over de uit te voeren activiteiten. Door mee te werken 
op deze afdeling kan je in de praktijk een brede ervaring opdoen in digitale marketing.  
 
Dit ga je doen  
Als digital marketing stagiaire ben je medeverantwoordelijk voor de online zichtbaarheid en groei van 
de sport. Met jouw creativiteit weet je de squasher echt te interesseren, je gaat er proactief mee aan 
de slag in een meewerkend en ondernemend team.  

• Ondersteunen en meedenken in de ontwikkeling van de digitale koers van SBN 
• Mee ontwikkelen van customer journeys 
• Bedenken en uitwerken van (online) campagnes 
• Plaatsen van content op alle sociale media kanalen van SBN 
• Creëren en versturen van nieuwsbrieven en mailingen 
• Data gedreven werken door het meten van online resultaten 
• Ondersteunen binnen de organisatie van evenementen 

 
Wat verwachten we van je?  

• HBO-studie (3e of 4e jaar) in de richting sportmarketing/communicatie en/of marketing 
• Ervaring met diverse sociale media platformen is vereist 
• Ervaring met systemen zoals MailChimp en Google Analytics zijn, net als grafische of 

videovaardigheden een plus 
• Sterk in de Nederlandse taal 
• Affiniteit met de squashsport is een pré. 
• Je bent creatief, ondernemend en durft out of the box te denken. 
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Wat mag je van ons verwachten? 
Je komt te werken in het team van communicatie & breedtesport/innovatie op één van de meest jonge 
bondsbureaus van Nederland. SBN gaat momenteel aan de slag met een aantal grote (digitale) 
veranderingen, waardoor de werkzaamheden niet alleen divers en uitdagend zijn, maar we dagen jou 
uit mee te denken in deze ontwikkeling. Hierdoor ontwikkel je niet alleen SBN, maar ook jezelf. 
Daarnaast stemmen we gezamenlijk jouw individuele behoefte af, maak je volwaardig onderdeel uit 
van het team, hebben we flexplekken en bieden we jou een marktconforme stagevergoeding. Tevens 
bieden we de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren. 
 
Je werkomgeving 
Het kantoor van SBN is gehuisvest binnen het kantoor van de KNLTB, waardoor je in dé racketsport 
omgeving van Nederland terecht komt. Je collega’s zijn sportfanaten (we hopen dat jij dit ook bent), 
hebben een enorme passie, drive en motivatie om squash voor 300 aanbieders en een kwart miljoen 
squashers nóg leuker te maken.  
 
Ben je enthousiast? 
Graag ontvangen wij een e-mail met jouw motivatie en CV. Deze mag je sturen naar Tom Lucas 
(Directeur) tom@squashbond.nl. Graag in je brief aangeven in welke periode je beschikbaar bent voor 
5 dagen per week.  
 
Wij maken graag kennis met je! 


