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Vacature:  Stagiair PR/ Marketing Communicatie 

 

AthleteSportsWorld.com heeft plaats voor een Stagiair PR/ Marketing Communicatie 

Ben je jong, m/v, die tegen het einde loopt van een relevante* studie en het leuk vindt ons 
te ondersteunen bij het bedenken, opzetten en uitvoeren van een marketing communicatie 
plan op sportgebied (PR; commercieel plan van aanpak; Social Media, e.a.)? En daarnaast 
ook zelfstandig kan werken, ideeën naar voren wil brengen en graag initiatieven neemt?  

Dan zoeken wij jou!! 

Tot de taak zal o.a. behoren het opzetten van een goed doortimmerd PR / commercieel / 
sales plan voor de door ons aangeboden producten en de evenementen waaraan wij 
deelnemen. Verder vragen wij je te ondersteunen in de showroom.  

Je bent beschikbaar gedurende een periode van ten minste 4 maanden en hebt geen 9-17u 
mentaliteit.  

Bij voorkeur heb je enige kennis van sportkleding en toebehoren en weet je de producten te 
vertalen naar een jonge, sportieve markt. 

*Voor wat betreft studie denken wij aan:  HBO/WO opleiding zoals Communicatie, Commerciële 
Economie, (Hoger) Hotelonderwijs, Media & Entertainment Management of gerelateerd. 

 

Wat bieden wij: 

Wij zijn klein, maar begeleiden je goed bij het verrichten van je werk Als je dat wilt 
ondersteunen wij je bij het neerleggen daarvan in een studieproject. 

Natuurlijk vergoeden we jouw onkosten. Daarnaast betalen wij jou een stagevergoeding die 
afhankelijk is van de tijd die je aan de stage kunt besteden. 

 

Wie zijn wij: 

AthleteSportsWorld.com is een jong, dynamisch snel groeiend bedrijf actief op het gebied 
van sportvoeding en -supplementen; sportkleding (wielrennen; triatlon e.d.) en 
sportmassage. Ook zijn wij aanwezig bij wieler-, hardloop- en triatlonevenementen in 
Nederland en buitenland. 

AthleteSportsWorld.com is gevestigd in Amsterdam: Schollenbrugstraat 10-hs. Op 5 
minuten lopen van het Amstel Station.  

AthleteSportsWorld.com groeit hard. Daarom hebben we nu ruimte voor een stagiair die 
ons wil helpen bij het opzetten van een beter communicatie en verkoop kanaal. 

 

Interesse ? 

Stuur dan een email waarin je aangeeft waarom jij de geschikte m/v bent naar: 
info@athletesportsworld.com (ovv Stagiair PR/ Marketing Communicatie). 
 

Gewenste aanvangsdatum:   Op korte termijn 
Duur stage:    Ca 20 weken, 3 - 4 dagen per week (andere duur in overleg) 


