Werken bij Amysoft Lycurgus als stagiaire MULTI MEDIA / Vacature stagiaire MULTI MEDIA
Wij zoeken enthousiaste stagiaires om de communicatie van eredivisie volleybalclub Amysoft
Lycurgus te ondersteunen.
Wat ga je doen?
Samen met het managementteam van Lycurgus maak jij mede het plan en de uitingen aangaande
digitale communicatie in het huidige of komende seizoen. Voorbeelden van activiteiten zijn:
• Het zelf draaien van beeldmateriaal
• Het monteren van video content
• Het ontwerpen van een eigen huisstijl voor video content
• Een bijdrage leveren aan het vergroten van de fan-base op onze social mediakanalen
• Het maken van uitingen voor social mediakanalen
Wat zoeken wij?
Wij zoeken een MBO of HBO student media en vormgeving, communicatie (of gelijksoortig), met
passie voor (top)sport, social media en vormgeving, met de volgende vaardigheden:
• Ervaring met het maken en bewerken van videocontent
• Goede communicatieve en organisatievaardigheden
• Enthousiaste en toegankelijke teamspeler
• In staat zelfstandig te werken en heeft een hands-on mentaliteit
• Creatief is
• Beschikbaar voor 16-40 uur per week tot en met mei (minimaal 5 maand beschikbaar) en
inzetbaar tijdens de thuiswedstrijden van Amysoft Lycurgus
Specifieke onderzoeksrichtingen waar je aan kunt denken:
• Het onderzoeken van de binding/engagement op social media en aanbevelingen doen voor
verbeteringen
• Het onderzoeken van het totale social media bereik en aanbevelingen doen
Wat bieden wij?
De stichting waar Amysoft Lycurgus onder valt betaalt geen stagevergoedingen. We bieden het
volgende:
• Professionele stagebegeleiding in een team van (oud)topsporters
• Een seizoenkaart voor alle thuiswedstrijden van Lycurgus
• 6 vrijkaarten per seizoen die je kunt gebruiken voor alle reguliere thuiswedstrijden in de
competitie
• Een vergoeding van de onkosten in het kader van de functie
• Een gezellige seizoensafsluiting
• Een leuke aanvulling op je CV!
Solliciteer nu!
Ben jij de juiste kandidaat voor deze stage? Stuur je CV en motivatie naar theo@lycurgus.nl.
Meer informatie over SAMEN. Lycurgus:
www.lycurgus.nl
https://www.facebook.com/LycurgusVolleybal

