
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
De Gelderse Sport Federatie (GSF) gelooft dat je door fit en vitaal te zijn een gezonder en plezieriger 
leven leidt. Wij motiveren daarom zoveel mogelijk mensen om te sporten en bewegen, zodat 
iedereen mee kan doen. Om dit voor elkaar te krijgen verbinden, activeren en coachen we 
organisaties in Gelderland van start tot finish. Zo zetten we samen een uitdagend sport- en 
beweegklimaat neer.  
 
De Nationale Sportweek en het Gelders Sportgala zijn twee evenementen die we graag (ook) bij het 
grote publiek onder de aandacht brengen. Het is belangrijk daarover te communiceren. Door middel 
van het in beeld brengen van praktijkcases, vaak via storytelling,en het gebruik van social media-
kanalen wordt meer beleving gecreëerd bij de verschillende doelgroepen van de GSF.  
  
Daarom zijn we op dit moment op zoek naar een : 
 

Stagiair communicatie of multimedia september 2018 – januari 2019 
M / V, 0,7 fte 

 
 

Centrale taken en verantwoordelijkheden: 

 Contentcreatie voor social media, waaronder video’s en vlogs 

 Zorgen voor relevante en originele content 

 Beheren van de website en social media kanalen 

 Ondersteunen bij de uitvoering van de huidige communicatiestrategie 
 
Persoonlijk profiel: 

 HBO-student Communicatie of Multimediadesign 

 Je hebt ervaring met vlogs, filmpjes en eventueel fotografie 

 Je bent flexibel, representatief en hebt een enthousiaste uitstraling 

 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

 Ervaring met editen video’s en bijbehorende programma’s is gewenst 

 Je hebt affiniteit met sport en bewegen 

 Je komt bij voorkeur uit Gelderland 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer 

 Je bent van 15 tot en met 29 september fulltime beschikbaar 
 

Wij bieden: 

 Een afwisselende functie met ruimte voor eigen ideeën en veel zelfstandigheid 

 Begeleiding door Adviseur communicatie 
 
Procedure: 

 Herken jij jezelf in het persoonlijk profiel, stuur dan jouw motivatiebrief met CV, uiterlijk  
1 augustus naar info@geldersesportfederatie.nl  

 Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Paul Meima: 
paul.meima@geldersesportfederatie.nl,  06 42 47 38 69. 

 Informatie over de GSF: www.geldersesportfederatie.nl 
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