
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vacature 

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de 

schaats- en inlineskatesport. De KNSB richt zich ook op verenigingen, commerciële partners en 

schaatsfans en wil dus iedereen enthousiast maken voor de top-, wedstrijd- en breedtesport. 
 

De KNSB is op zoek naar: 

Stagiair Content / Vormgeving 

Augustus/september 2022 tot januari/februari 2023 
 

Wat ga je doen? 

Als Content Creator maak jij content voor verschillende doeleinden en doelgroepen. Zo ontwerp je 

campagnebeelden voor schaats- en inlineskatewedstrijden en geef je visuals vorm. Daarnaast ben je met je 

collega’s verantwoordelijk voor de sociale media en nieuwsbrieven van Schaatsen.nl en de KNSB. 

 

Hoe ziet je dag eruit? 

Moeilijke vraag, want geen dag is hetzelfde bij de KNSB, waardoor flexibiliteit een handige eigenschap is. Jij 

draait volledig mee op de afdeling in een dynamische werkomgeving en je staat in nauw contact met je 

collega’s, zowel online als op kantoor in Utrecht. Op het gebied van vormgeving ben jij hét aanspreekpunt 

en schiet je iedereen te hulp. Daarnaast ben je regelmatig te vinden op toffe schaats- en inlineskate 

evenementen! 

 

Wat breng jij mee? 

• Achtergrond in marketing, communicatie en/of commercie  

• Kennis van het gehele Adobe-pakket en goed in vormgeven 

• Veel willen leren en hard willen werken, ook af en toe in het weekend 

• Proactief en hands-on werkhouding 

• Creatieve schrijfvaardigheid 

• Kennis van sociale media 

• Ervaring met het editen van video’s is een pre 

 

 

Wat bieden wij jou? 
Een leuke stageplek waarbij je veel leert over online communicatie, PR, marketing en social media met een 

focus op het creëren van mooie content. Een stage bij de KNSB is de perfecte plek om jezelf verder te 

ontwikkelen in de sportwereld, waarbij je op goede begeleiding en een stagevergoeding mag rekenen. 

 

 

 

Geïnteresseerd? 

Neem contact met ons op en mail je CV met motivatiebrief naar werken@knsb.nl met het onderwerp 

stagiair Content & Vormging. Word jij onze nieuwe collega?  

mailto:werken@knsb.nl

