VACATURE
Stagiair(e) Marketing & Communicatie
Ben jij op zoek naar een uitdagende stage met veel verantwoordelijkheid? Ben je creatief,
nauwkeurig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij The Hague Beach
Stadium als Stagiair(e) Marketing & Communicatie.

Beeld bij de stageplek
The Hague Beach Stadium (THBS) is een outdoor
beachsport en evenementen locatie op het
strand van Scheveningen. Van april tot en met
september kunnen mensen bij ons sporten,
vinden er in de weekenden grote events plaats
en boeken bedrijven diverse uitjes bij ons. Deze
diverse doelgroepen vragen om verschillende
benaderingen in marketing en communicatie.
Wij hebben deze benadering al deels voor je
bepaald met een duidelijke focus.

Vanaf april kan je werken met de voetjes in het
zand vanuit het stadion met uitzicht op zee. Wat
dacht je ervan om in de pauze even de zee in te
duiken met een van onze SUP’s? Dit kan je
verder van ons verwachten:

Jij gaat meewerken aan het verder ontwikkelen
van de content en draagt bij aan het behoud en
de continuïteit van onze marketing en
communicatie kanalen. Kort samengevat zien
jouw kerntaken er als volgt uit:

•

•

Dit breng je mee
Dat je over een flinke dosis initiatief, ambitie en
passie beschikt, is bij THBS vanzelfsprekend! Wij
zijn op zoek naar een enthousiaste
persoonlijkheid met een zelfstandige proactieve
houding en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook
zien we bij jou terug:

•
•
•
•
•

Ondersteunen bij de voorbereiding van
nieuwe brochures.
Uitvoeren van de contentplanning
(social media, advertenties etc.)
Creëren van online content
Bekijken hoe THBS haar social media
gebruik kan verbeteren.
Nalopen en verbeteren van bestaande
communicatiekanalen
Updaten van de website

Jouw werkplek
Wij zijn een gedreven en ondernemend bedrijf
bestaande uit een klein team. Als toekomstig
mede teamlid wordt je nauw betrokken bij de
bedrijfsprocessen zodat je het totale plaatje gaat
begrijpen. Hierbij ligt de focus uiteraard op
marketing en communicatie.

•

•

•
•

•

•
•
•
•

Ambitieuze collega’s die veel waarde
hechten aan transparantie en
onderlinge samenwerking.
Ruimte om zelfstandig te werken met
een hoge mate van
verantwoordelijkheid.
Bijdragen aan onze nieuwe
merkstrategie en professionalisering.
Gebruik van alle sportmaterialen om
even te ontspannen.
THBS geeft je nieuwe energie!

Je bent bezig met een HBO opleiding, bij
voorkeur in de richting van
(sport)marketing & communicatie.
Beschikbaar voor minimaal 16 uur per
week.
Je kunt snel bij ons starten, uiterlijk
februari 2019.
Goed taalgevoel en 100% foutloos
Nederlands schrijven.
Affiniteit met (beach)sporten is een pre.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze vacature vraagt om jouw (re)actie
Wil jij stage lopen bij The Hague Beach Stadium en ons team komen versterken? Solliciteer dan vóór
31 december 2018. Rondom de feestdagen gaan wij er even tussenuit en zullen in de week van 7
januari 2019 reageren op de sollicitaties.
Mail je sollicitatie naar: marjolein@beachstadium.com
TIP: geef ons nieuwe energie voor 2019 met jouw sollicitatie!

