Dienstverband: Stage
Vakgebied: Communicatie
Minimale educatie: Bachelor
Vergoeding: € 350,- bruto per maand

Stagiaire Communicatie
3e jaars HBO (5 maanden)
Amstelveen
Meer mensen meer laten tennissen en padellen, dat is ons doel. Samen met ruim 1650
tennisverenigingen in Nederland zet de KNLTB zich in voor de tennis- en padelsport. We
inspireren en verbinden partijen die betrokken zijn bij onze sport en houden ons actief
bezig met de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van tennis en padel, voor alle
leeftijden zowel op recreatief als wedstrijdniveau. Met ruim 600.000 leden is de KNLTB de
2e sportbond van Nederland. Een jonge, actieve en servicegerichte organisatie met ruim
85 medewerkers die werken vanuit het bondsbureau op het NTC in Amstelveen.
De KNLTB zoekt een
3e jaars hbo-student Communicatie 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 een brede ervaring op doen in het communicatievak in de praktijk. In deze meeloopstage
behoort een klein onderzoek tot de mogelijkheden.
Dit ga je doen
• Up to date houden van de diverse websites (knltb.nl, tennis.nl, centrecourt.nl,
tenniskids.nl, nlpadel.nl)
• Up to date houden van social media kanalen (Twitter, Facebook, Instagram)
• Maken en versturen van nieuwsbrieven en mailingen
• Productie van diverse communicatiemiddelen conform huisstijl
Wat verwachten we van je?
• HBO studie in communicatie (bijv. Communicatie management, Digitale Media &
communicatie) – 3e jaars
• Ervaring met websites en social media
• Sterk in de Nederlandse taal
• Affiniteit met de tennis- en/of padelsport is een pré.
• Beschikbaar voor een periode van 5 maanden van 1 september 2022 t/m 31 januari
2023 of van 1 februari 2023 t/m 30 juni 2023 (min. 4 dagen per week)
Je werkomgeving

De afdeling waar je komt te werken is de afdeling PR & Communicatie. Het is een jong team en
bestaat uit 8 gedreven collega’s die alle communicatie verzorgen naar tennis- en
padelverenigingen, vrijwilligers, spelers, fans, media en medewerkers. Je werkt daarbij nauw
samen met de afdelingen Marketing, Commercie, Wedstrijdsport, Toptennis en Toppadel,
Verenigingsondersteuning.
We werken zowel op kantoor als vanuit huis via Teams, waarbij we minimaal 2 dagen per week
op kantoor in Amstelveen te werken.
Ben je enthousiast?
De KNLTB biedt je graag de kans je te ontwikkelen binnen de afdeling PR & Communicatie. Je
gaat meewerken met alle diverse communicatie werkzaamheden en daarnaast is er volop ruimte
voor je eigen ontwikkeling. Op basis van jouw individuele behoefte stemmen we dit met je af.
Verder krijg je een eigen werkplek en maak je volwaardig deel uit van het team. Uiteraard krijg je
gedurende de stage de beschikking over een laptop. Tot slot bieden we je een stagevergoeding.
We verwachten van jou dat je sportief bent en het liefst tennist en/of padelt. Verder verwachten
we dat je je kennis en kunde in zal zetten voor de KNLTB in het bijzonder en tennis en padel in
het algemeen. Je bent een open, enthousiast persoon die zowel zelfstandig als in teamverband
kan werken.
Graag ontvangen wij een e-mail met jouw motivatie en CV. Deze mag je sturen naar Ellen Julius
(Manager afdeling PR & Communicatie) e.julius@knltb.nl. Voor vragen kan je contact opnemen
met Ellen op het nummer 06-22500835.
Wij maken graag kennis met je!

