VACATURE
WoerdenSport is de exploitant van de zwembaden ‘Batenstein’ in Woerden en ‘H2O’ in
Harmelen. WoerdenSport is opgezet door betrokken inwoners die zich ten doel stellen de
zwembaden toegankelijk te houden door een transparant, renderend en effectief
zwembad- en zalenbeheer met een grote maatschappelijke betrokkenheid en gezonde
financiële kaders. Meer informatie op: www.woerdensport.nl.

Voor onze zwembaden en zalen zoeken wij een

Stagiair(e) Sales / Marketing / Communicatie M/V
Stageperiode in overleg, minimaal 4 maanden. Ideale start in mei 2019.

Wil

je

werken

in

een

ondernemend

team,

in

de

zwembadbranche

met

evenementenlocatie? Kom ervaring opdoen bij WoerdenSport zwembad & zalen.

Wat mag je doen
Als stagiair(e) Sales / Marketing / Communicatie werk je in een klein, ondernemend team
en ben je nauw betrokken bij alle onderdelen van de organisatie.
•
•
•
•
•
•

Meewerken met communicatie en marketing werkzaamheden: online content, social
media, uitbreiding dienstenaanbod.
Ondersteuning dagelijkse werkzaamheden; brieven opstellen, bellen naar potentiele
klanten en e-mail verkeer.
Opstellen van offertes.
Opstellen en versturen van direct mailing.
Overdracht van opdrachtinformatie aan onze medewerkers.
Opmaken van draaiboeken voor events.

Profiel stagiair(e)
Je volgt een MBO+ of HBO -studie, bij voorkeur in de richting van marketing, sales,
communicatie, of evenementen en je bent in staat om zelfstandig en nauwkeurig te werken.
Je hebt affiniteit met evenementen, hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal en
bent zelfstandig, creatief, stressbestendig en betrokken.
Wat bieden wij
•
•
•
•
•

Werken in een klein dynamisch bedrijf; met leuke collega’s en korte lijnen.
Veel ruimte voor vrijheid en ondernemend denken en handelen; persoonlijke
ontwikkeling beschouwen wij als vanzelfsprekend.
Sport op werk
Leer alle ins en outs over ons zwembad en zalenverhuur
Begeleiding van twee doorgewinterde marketeers

Standplaats
Recreatiecentrum H2O in Harmelen en BatensteinBad Woerden
Solliciteren
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en vóór 12 april jouw
sollicitatie met CV. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met
Barber Uijl, Sales & Marketing, 0348-413657.
Sollicitatie via email naar communicatie@woerdensport.nl of via brief naar WoerdenSport
Zwembaden BV, T.a.v. Barber Uijl, Van Helvoortlaan 40, 3443 AP Woerden.

