Vacature Stagiair Communicatie m/v
(32-40 uur)
bij de SportUtrecht
SportUtrecht is de nieuwe sportorganisatie van Utrecht ontstaan per 1 augustus 2018 uit een
samenvoeging van Vereniging Sport Utrecht en Harten voor Sport.
SportUtrecht gaat zich richten op vijf kerntaken, te weten:










Sport- en beweeginfrastructuur: SportUtrecht spant zich in o.a. via ondersteuning van
verenigingen deze infrastructuur zo goed mogelijk te houden. Een taak die de VSU al vele
jaren met succes uitvoert.
Sport- en beweegstimulering: Niet iedere Utrechter is even actief/sportief. SportUtrecht
streeft ernaar om zoveel mogelijk Utrechters in beweging te brengen. Juist ook voor
diegenen voor wie dat niet altijd vanzelfsprekend is. We geloven heilig in de kracht van
sport. Met de inzet van Buurtsportcoaches en Beweegmaatjes en projecten zoals
schoolsporttoernooien proberen we zoveel mogelijk mensen sportplezier te geven en in
aanraking te laten komen met een gezonde levensstijl.
Topsport en talentontwikkeling: (Sport)Utrecht is trots op de prestaties van haar
topsporters en talenten. Maar deze top bereik je niet zomaar. Wij zetten ons daarom in
voor een optimaal topsportklimaat en ondersteunen het sporttalent om het maximale uit
zichzelf te halen. Dit gebeurt onder meer door Lifestyle- en studiecoaching, inzet
onderwijs- en faciliteitennetwerk en het project Project ‘toppers bij jou op school’
Promotie van de sport: SportUtrecht heeft als doel niet alleen zoveel mogelijk Utrechters
te informeren over het sportaanbod en de sportevenementen, maar vooral ook te
inspireren en activeren via alle beschikbare middelen.
Belangenbehartiging: hier is de VSU al meer dan 30 jaar actief in en dit is zelfs ook de
oorsprong van de organisatie. Als belangenbehartiger komt SportUtrecht op voor de
wensen en behoeften van alle type sportaanbieders in het Utrechtse sportlandschap: de
verenigingen (breedte- en topsport), anders georganiseerde aanbieders, éénpitters en
kleine zelfstandigen. Daarnaast behartigen we de belangen van individuele Utrechtse
sporters: zowel de talenten en topsporters als de breedtesporters (daar waar het gaat om
sport en bewegen in de openbare ruimte). Voor lokale politici is SportUtrecht een
belangrijke belangenbehartiger en spreekbuis van de georganiseerde sport.

SportUtrecht gelooft dat sport gelukkig maakt, in vele opzichten. We streven er daarom naar
om sport en bewegen een vaste waarde te laten zijn in het leven van iedere Utrechter. Maar
dit doen we (gelukkig) niet alleen. We verbinden hier diverse partijen met elkaar waaronder de
ruim 800 Utrechtse sportaanbieders, wijkorganisaties, onderwijs, experts, (lokale) overheden,
landelijke en lokale sportorganisatie, het Utrechtse bedrijfsleven, Nationale en Regionale
Talentcentra en de honderden talentvolle sporters uit de regio. Zie ook uitgebreide info in het
"Utrechtse Sportgeluk: Visie en aanpak op sport, bewegen en verenigingsondersteuning 20182024" - download PDF | online bladereditie.
De bureauorganisatie wordt gevormd door zo’n 40 medewerkers (25 fte) en 4 stagiairs.
Stagiair Communicatie m/v (32-40 uur)
Binnen de afdeling Algemene Zaken bieden wij een stageplaats communicatie. Het gaat hierbij
om een meewerkstage waarbij de student ervaring in de praktijk opdoet. De stagiair
communicatie draait hierbij volledig mee in de organisatie en krijgt hierbij een eigen
takenpakket en verantwoordelijkheden. Dit takenpakket bestaat o.a. uit:
 actueel houden van de verschillende websites, te weten: www.sportutrecht.nl,
www.sportstad-utrecht.nl en www.sportprijs-utrecht.nl. Tevens meewerken aan
ontwikkeling nieuwe (corporate) website.
 bijhouden en uitvoeren contenplanning tbv social media accounts
 redactie digitale nieuwsbrief
 opmaak foldermateriaal, video editing tbv vlogs
 ondersteuning bij activiteiten en evenementen, zoals Nationale Sportweek (september
2018) en Sportprijs Utrecht 2018 (februari 2019)
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 ondersteuning bij alle voorkomende communicatieactiviteiten
 ondersteuning transitie naar nieuwe organisatie
Naast een leerzame en uitdagende stageplaats in een informele werksfeer bieden wij een
stagevergoeding.
Profiel student
De 2e of 3e jaars student volgt op HBO-niveau de studierichting Communicatie (of soortgelijk).
De student heeft een sportieve achtergrond en uitstraling en is geïnteresseerd in sport. Hij/zij
voelt zich thuis in een dynamische en informele werkomgeving, heeft een zelfstandige en
flexibele werkhouding en toont een goede inzet voor het team en de organisatie. Hij/zij heeft
een vlotte schrijfstijl, kan goed omgaan met diverse computerprogramma’s (MSOffice,
WordPress en cms website) en is in staat om divers promotiemateriaal te ontwerpen en video’s
te editen of is bereid dit aan te leren.
Overige gegevens
Stageperiode:
Startdatum:
Soort stage:
Locatie:

5-6 maanden
per 1 september 2018 (of eerder)
meewerkstage
SportUtrecht
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
Mogelijk ook op andere locatie van SportUtrecht, Europalaan 2 te Utrecht
Contactpersoon:
Yvonne Mureau
e-mail: info@sportutrecht.nl
telefoon (030) 284 07 70
Solliciteren op deze functie kan door een mail te sturen naar info@sportutrecht.nl, bij voorkeur
voor 1 augustus 2018.
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