
De jeugdopleiding van Sparta Rotterdam zoekt een enthousiaste Communicatie / 

Social Media stagiair(e) voor het seizoen 2019/2020.  

Functieprofiel stagiair 

Onze nieuwe stagiair(e) Communicatie / Social Media is een echte voetballiefhebber 

die in zichzelf wil investeren en leergierig is. Je krijgt de kans jezelf verder te 

ontwikkelen binnen één van de beste jeugdopleidingen van Nederland. Je volgt een 

MBO Niveau-4 / HBO opleiding in de richting van communicatie. Je bent bevlogen met  

programma’s als Photoshop & Indisign en het monteren van videocontent is ook geen probleem voor 

je.  Daarnaast ben je ook bereid om op zaterdagen aanwezig te zijn bij de wedstrijddagen van de 

jeugdopleiding, om wekelijks schitterende (video) reportages te maken. Onze nieuwe stagiair(e) is 

minimaal 24 uur per week beschikbaar, waarvan sowieso één dag op zaterdag. 

De stagiair(e) verricht de volgende werkzaamheden: 

 Creëren van content voor alle Social Media kanalen van de Jeugdopleiding van Sparta Rotterdam 

en incidenteel de kanalen van Sparta Rotterdam zelf. 

 Filmt, fotografeert en schrijft! Wij creëren onze content zelf; je krijg alle creatieve vrijheid om je 

ding te kunnen doen! 

 Bewaakt de huisstijl van Sparta Rotterdam en de jeugdopleiding in alle externe 

communicatiemiddelen. 

De ideale kandidaat 

 Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan tevens goed met (jonge) 

kinderen omgaan. 

 Is pro-actief en onderneemt zelf initiatief om nieuwe ideeën voor leuke content te bedenken. 

 Is punctueel en organisatorisch sterk 

 Bezit een integere houding 

 Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 Is in staat om goed samen te werken met verschillende individuen. Accepteert en waardeert de 

verschillende achtergronden en culturen van mensen 

 Gaat een uitdaging niet uit de weg 

 

 



Wij bieden 

 De mogelijkheid om te werken in een jong, ambitieus en gemotiveerd team bij een BVO 

 Uitstekende stagebegeleiding van onze professionals binnen de organisatie. 

 Kledingpakket van Sparta Rotterdam 

Interesse? 

Wil jij jezelf verder ontwikkelen en uitdagen als communicatieprofessional en deel uitmaken van de 

jeugdopleiding van Sparta Rotterdam? Mail dan je motivatiebrief & CV naar t.hanstede@sparta-

rotterdam.nl , met als onderwerp ‘Vacature Communicatie stagiair(e)’. 
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