
 

More than just sports 
 

Meewerkstage grafisch/marketingcommunicatie (hbo)  

Als stagiair(e) bij BRESS Bredase Studentensport ga je ondersteuning bieden op diverse vlakken als 
grafisch en marketingcommunicatie. De taken zullen dus divers zijn en erg leerzaam.  

Welke werkzaamheden je kan verwachten wanneer jij stage bij ons gaat lopen:  

• Grafische werkzaamheden: 

o Meedenken over de vormgeving van promotionele uitingen en point-of-sales materialen 
o Content genereren voor offline en online kanalen zoals: website, tv schermen, social 

mediakanalen d.m.v. film en fotografie, posters, flyers etc.  
o Activiteiten, events, sporten e.d. vastleggen d.m.v. film en fotografie 
o Monteren en animeren van aansprekende aftermovies en/of sfeerimpressies  
o Grafische vormgeving van zowel online- als offline content 
o De huisstijl van BRESS bewaken  

• Marketingcommunicatie werkzaamheden:  

o Bedenken en het uitwerken van acties/campagnes 
o Opstellen van mailingen en enquêtes 
o Content planning in control houden 
o Tekstuele content bedenken, uitwerken en online plaatsen 
o Werken met de backend van de website en het narrowcasting systeem (uitingen op de 

televisie schermen)  
o Promotiemateriaal verspreiden (zowel intern- als extern)  
o Evalueren van content/uitingen na afloop van actie/campagne  

• Je stage-opdracht/onderzoek (bijv. een klanttevredenheidsonderzoek, concurrentieanalyse, 
marktanalyse, verkoopplan, procesanalyse, etc.).  
 

• Overige werkzaamheden  

o Ontvangen en te woord staan van onze leden en bezoekers  
o Sport/squash reserveringen verwerken  
o Promotionele werkzaamheden  

Wat verwachten wij van jou?  

• Je hebt (enige) affiniteit met sport en onze doelgroep studenten  
• Je toont initiatief en hebt zin om te aan de slag te gaan  
• Je bent creatief en visueel ingesteld  
• Je bent zelfstandig, werkt secuur en geordend  
• Je hebt kennis van Photoshop (en/of Illustrator)  
• Je bent goed in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk  
• Je bent bereid om (een enkele keer) in de avonden en ook de weekenden te werken  

Volgende pagina staat nog meer! 

 



 

More than just sports 
 

Stage bij BRESS - Wat krijg je ervoor terug?  

• Werkervaring bij een jong bedrijf waar altijd iets te beleven valt  
• Gezellige en leuke collega’s (veelal studenten)  
• Personeelsactiviteiten 
• Stagevergoeding  
• Gratis sportabonnement gedurende je stage  
• Doorgroeimogelijkheden  

Kijk ook eens op onze social media kanalen om te zien wat we allemaal doen!  

Interesse? Stuur dan je motivatie en cv naar info@bress.nl.  

 


