SportUtrecht zoekt:
Communicatie stagiair Team Fietsstimulering & Project Vuelta Fietshub
Aantal uur in overleg
Zoek jij:
• een zelfstandige uitdagende stage- of afstudeeropdracht,
• bij een leuke jonge organisatie,
• op het gebied van fietsen en evenementen?
Lees dan verder voor meer informatie over deze opdracht.
SportUtrecht

Sport en bewegen voor iedere Utrechter, daar staan wij voor. Iedereen die wil bewegen, in welke vorm dan
ook, moet daar de mogelijkheid voor hebben. We ondersteunen sporttalenten, vieren samen de sportieve
successen en willen iedereen sport laten beleven tijdens evenementen. En voor wie sport en bewegen minder
vanzelfsprekend is, zijn wij er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Sportplezier is volgens ons de sleutel.
Ons team bestaat uit ongeveer 90 medewerkers en 10 stagiairs.

Team fietsstimulering

Bij Team Fietsstimulering vinden we het belangrijk dat iedereen ervaart hoe de fiets je veel en ver brengt. Van
nieuwe vaardigheden tot meer bewegingsvrijheid en van een grotere sociale wereld tot meer inzicht in je eigen
fietsgedrag (én dat van een ander). Team fietsstimulering bestaat uit 8 medewerkers.

De opdracht
In augustus 2022 komt de internationale wielerronde “La Vuelta” naar Nederland. De start vindt plaats in
Utrecht! Op 19 en 20 augustus rijdt het wielerpeloton door de straten van Utrecht. SportUtrecht grijpt vanuit
Team Fietsstimulering dit evenement aan om een eigen project te organiseren in de aanloop naar de start van
de Vuelta.
Dit project, het activatieprogramma “Vuelta Fietshub”, is een rondreizend fietsdorpje in de vorm van een
minifestival, waarmee we in de periode van april t/m augustus 2022 langs verschillende Utrechtse wijken
trekken. Het programma bestaat uit activiteiten op het gebied van sport en bewegen, fietseducatie, maar ook
kunst en cultuur!
Doel van dit programma: meer Utrechters aan het sporten en bewegen krijgen, stimuleren om vaker de fiets te
pakken, maar ook kunst en creatieve activiteiten de wijk in brengen en zorgen voor een feestelijke
ontmoetingsplek in de wijken.
De voorbereidingen voor dit activatieprogramma zijn inmiddels in volle gang en de eerste
activiteiten/evenementen vinden plaats vanaf eind april 2022. Zie ook www.vueltafietshub.nl.
Voor dit project zijn we op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige communicatie stagiair (voorkeur 3e of 4e
jaars) die zowel kan ondersteunen in uitvoerende communicatietaken waaronder bijhouden van de website,
social media posts, als ook op strategisch vlak kan bijdragen in het vertalen van de communicatiestrategie en
ontwikkelde campagne naar de uitvoering.

Ben jij iemand die…
●
●
●
●
●
●

bovenstaande opdracht interessant vindt;
een proactieve en zelfstandige werkhouding heeft;
goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden bezit;
kennis heeft van en creatief is in de inzet van verschillende communicatiekanalen;
de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst?
Beschikbaar is in de periode van februari t/m augustus 2022?

Reageer dan snel!

Stuur je sollicitatiebrief en cv t.a.v. Floor Kok, e-mailadres
Floor.Kok@sportutrecht.nl. In het gehele traject word je nauw begeleid door onze communicatieadviseur. Kijk
voor meer informatie over SportUtrecht op www.sportutrecht.nl.
Stagevergoeding
SportUtrecht biedt een stagevergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal stage-uren
per week en de aard van de stage.

