
 

Stageopdracht 

Marketing en Events 
 
Wie is de BSNC? 
BSNC is het kennis- en innovatieplatform voor de sportveldensector. De sector bestaat uit alle 
partijen (bedrijven, overheid en instellingen) die een rol spelen bij de aanleg, het onderhoud, 
beheer en exploitatie van (buiten)sportvelden. Binnen de branchevereniging zijn ruim 70 
professionals werkzaam als vrijwilliger en 5 betaalde medewerkers. Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.bnsc.nl. 
 
Wat houdt de stageopdracht in? 
Voor de komende stageperiode (vanaf 1 september 2017) is de BSNC op zoek naar een student die 
meewerkt bij de organisatie van onze evenementen en bijdraagt aan het ontwikkelen en uitvoeren 
van ons marketing- en communicatiebeleid.  
 
BSNC organiseert regelmatig evenementen. Het komend najaar organiseren we onder andere 
studiedagen, een grootschalige Praktijkdag en jubileumfeest. Ons marketing- en 
communicatiebeleid heeft als doel het positioneren van BSNC als hét kennisplatform op het vlak 
van aanleg en onderhoud van buitensportvoorzieningen. Daarnaast willen we extra aandacht geven 
aan de werving van nieuwe leden.   
 
Werkzaamheden  

 Voorbereiden van de Praktijkdag, studiedagen en jubileumfeest 

 Uitvoeren planningen (zowel organisatorisch als financieel) en draaiboeken 

 Contacten zoeken en onderhouden met leden, potentiële leden en leverancier en partners die 
betrokken zijn bij onze events 

 Werving en inschrijving deelnemers voor onze events 

 Communicatie en promotie via o.a. social media 
 
Naast deze werkzaamheden, ben je tevens inzetbaar voor diverse werkzaamheden op het bureau.  
 
Wat voor iemand zoeken wij? 
Heb jij een passie voor sport en de marketing en organisatie eromheen? Vind jij het leuk om zaken 
direct aan te pakken en in goede banen te leiden? Dan ben jij misschien degene die onze branche 
gaat versterken. Wij zoeken iemand (MBO-/HBO-niveau, minimaal voor 2 dagen/week) die sterk in 
zijn schoenen staat en zich herkent in de volgende competenties 

 Enthousiast 

 Gemotiveerd 

 Eigen initiatief 
 

Stageperiode: vanaf 1 september 2017 (in overleg een andere startdatum).  
 
Wat kun je van ons verwachten?  

 Stagevergoeding (in overleg) 

 Leuke werkomgeving waar veel geleerd kan worden 

 Mee werken bij evenementen en marketing/communicatie  

 Kortom: Leerzame afstudeeropdracht met veel diversiteit 
 
Heb je interesse? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV voor 1 juni 2017 naar: b.moonen@bsnc.nl.  
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