Vacature Stagiair Communicatie m/v
(32-40 uur)
bij de VSU (Vereniging Sport Utrecht)
De VSU (Vereniging Sport Utrecht) is een organisatie voor top- en breedtesport in de regio
Utrecht. Ruim 255 sportverenigingen uit de gemeente Utrecht zijn aangesloten bij de VSU.
Daarnaast kunnen topsporters en topsporttalenten uit de regio Utrecht bij VSU Topsport
terecht voor Topsport Lifestyle Coaching.
De VSU is werkzaam op drie verschillende gebieden:
 Belangenbehartiging
 Breedtesport
 Topsport
De bureauorganisatie wordt gevormd door 18 medewerkers (12 fte) en 4 stagiairs.
De VSU en Harten voor Sport hebben de intentie uitgesproken en vastgelegd om vanaf
augustus 2018 samen te gaan in een nieuwe stedelijke organisatie voor sporten en bewegen.
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
 bijhouden en uitvoeren contenplanning tbv social media accounts
 redactie magazine VSU Sportjournaal en digitale nieuwsbrief
 opmaak foldermateriaal, video editing tbv vlogs
 ondersteuning bij activiteiten en evenementen, zoals Nationale Sportweek (september
2018) en Sportprijs Utrecht 2017 (februari 2018)
 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:
Contactpersoon:

5-6 maanden
per 1 februari 2018 (of eerder)
meewerkstage
VSU
Grebbeberglaan 5
3527 VX Utrecht
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 december 2017.
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