Stageplaatsen: Marketing | Communicatie | Grafische vormgeving
Heb jij passie voor sport en vind je het leuk om grafisch bezig te zijn en/of te ondersteunen bij
communicatie- en marketingwerkzaamheden? Dan zoeken we jou! De Nederlandse Jeu de Boules Bond
(NJBB) heeft in 2022 namelijk plek voor een aantal gedreven en enthousiaste stagiaires.
Het bondsbureau van de NJBB bestaat uit een jong gedreven team van vier medewerkers dat hard en met
veel plezier werkt aan het realiseren van gestelde doelen. Samen met vele vrijwilligers ondersteunt zij zo’n
170 aangesloten verenigingen met +/- 15.000 leden. In 2022 viert de NJBB haar 50-jarig jubileum met als
hoogtepunt de organisatie van het EK Petanque op de Parade in ’s-Hertogenbosch (13 t/m 17 juli 2022). Wil
jij onderdeel uitmaken van al het moois dat in 2022 staat te gebeuren, reageer dan snel!
Wie zoeken we:
We zoeken harstikke enthouasiaste, gezellige en gedreven 3e of 4e jaars HBO-studenten die hun kennis en
kunde het komende jaar gaan inzetten voor de populaire petanquesport. Uiteraard ga je onderdeel
uitmaken van een team dat verantwoordelijk is voor de organisatie van een prachtig EK Petanque op de
Parade in ’s-Hertogenbosch. Studeer je communicatie, sportmarketing, journalisatiek of volg je een
grafische opleiding? .

Je komt te werken in een kleine, informele organisatie waarin je veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid krijgt en je bezig mag houden met interessante werkzaamheden/vraagstukken
waarmee je brede ervaring opdoet in je vakgebied.
Opdrachten:

Marketing
Op het gebied van marketing zijn we op zoek naar een student en toekomstig marketeer die zich gaat
richten in het opzetten van een (social) content strategie en acties gaat activeren rondom het EK in 2022,
waaronder o.a. de boulesbaasapp.
Communicatie
Op het gebied van communicatie zoeken we een student en toekomstig communicatietalent die zich bezig
gaat houden met het beheer van social media kanalen (facebook en instagram), website(s) NJBB.nl,
nlpetanque.nl, monsjeudeboules.nl en maken van nieuwsbrieven conform huisstijl.
Daarnaast zoeken we iemand die het leuk vindt om videocontent te maken en dit kan vertalen naar korte
inspirerende filmpjes. Het doel is een mooie aftermovie van het jubileumjaar in 2022.

Grafische vormgeving
Voor het grafisch vormgeven zijn we op zoek naar een student en toekomstig grafisch vormgever die zich
bezig houdt met de grafische vormgeving van posters, flyers, tickets, medailles, prijzen en allerlei zaken die
ontwikkeld worden inzake activaties rondom het EK.

Wat verwachten we van je?
• HBO-studie (3e of 4e jaar) in de richting sportmarketing/management en/of communicatie of
journalistiek;
• Affiniteit met online platformen en sociale media;
• Grafische of videovaardigheden zijn een plus;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal; Ook leuk als je woordje Engels of Frans spreekt en/of
kunt verstaan
• Affiniteit met sport, met petanque een pré;
• Beschikbaar voor een periode van zes maanden (minimaal vier dagen per week);
• Rijbewijs is handig;
• Bereid te reizen naar kantoor in Nieuwegein en ’s-Hertogenbosch.
Wat kun je van ons verwachten?
Je komt te werken op het bondsbureau van de NJBB in een klein en professioneel team waarbij
werkplezier hoog in het vaandel staat. Het voordeel van een klein team betekent dat iedere werknemer
betrokken is bij meerdere projecten. Daarbij krijgen we veel hulp van vrijwilligers en kan jij een belangrijke
en bepalende rol spelen. Daarnaast stemmen we gezamenlijk de taken en verantwoordelijkheden af op
jouw individuele behoefte, maak je volwaardig onderdeel uit van het team, heb je een eigen werkplek en
bieden we jou een stagevergoeding.

Jouw werkomgeving
Het kantoor van de NJBB is gehuisvest in Nieuwegein, in een kantoorpand waar meerdere sportbonden
zitten. Je collega’s zijn sportfanaten en zouden het leuk vinden om na het weekend ook te horen over jouw
sportieve activiteiten, hebben een enorme passie, drive en motivatie om petanque voor ruim 170
verenigingen en bijna 15.000 spelers nóg leuker te maken.
Ben je enthousiast?
Graag ontvangen wij een e-mail met een korte pakkende motivatie en jouw curriculum vitae. Graag in je
brief aangeven in welke periode je beschikbaar bent voor 4 tot 5 dagen stage per week. Als je vragen hebt,
pak dan de telefoon en bel Nort Hesse 030-2020145.
Hij staat je graag te woord en vertelt je alles over de mogelijkheden die er zijn.

