De Bijzondere Eredivisie is op zoek naar een stagiair(e) Communicatie
Over de Bijzondere Eredivisie | Voor g-voetballers komt een droom uit: spelen voor een
eredivisieclub in een unieke competitie - de Bijzondere Eredivisie. Dat is natuurlijk supercool!
Een seizoen lang spelen de g-teams van SC Heerenveen, ADO Den Haag, FC Groningen, De
Graafschap, Heracles Almelo, Excelsior Rotterdam, FC Emmen, VVV-Venlo, FC Utrecht en
Ajax tijdens verschillende rondes een aantal wedstrijden tegen elkaar. Iedere ronde vindt
plaats bij één van de profclubs die meedoen. Tijdens de Bijzondere Eredivisie schitteren de
spelers op het veld. Ze zijn ontzettend fanatiek en enthousiast. Trots op het tenue dat ze
dragen, vol zelfvertrouwen op het veld en blij met de vriendschappen die ze in hun team
sluiten. De Bijzondere Eredivisie laat zien hoe belangrijk sporten is voor kinderen met een
beperking. Stichting Het Gehandicapte Kind is projecteigenaar en Sportmarketingbureau
Players United is projectpartner.
Over Het Gehandicapte Kind | Geen kind zonder vriendjes – dat is waar we ons dagelijks
keihard voor inzetten Doel: het zelfvertrouwen van gehandicapte kinderen versterken, en
bijdragen aan een positieve beeldvorming. Voor kinderen met alle soorten handicaps in heel
Nederland. Per jaar bereikt Het Gehandicapte Kind 30.000 kinderen en zorgen ervoor dat zij
niet alleen hoeven te spelen maar samen met leeftijdsgenootjes kunnen opgroeien. In de
speeltuin, op school, op de sportclub.
Over Players United | Players United is een toonaangevend voetbalbureau gericht op
sponsor- en merkactivaties en management van spelers, trainers en legends. Vanuit
verschillende teams werken wij voor merken, fans en talenten. De werkplek van de stagiair is
bij Players United. Voor de Bijzondere Eredivisie werk je samen met 2 collega’s van Players
United maar maak je uiteraard onderdeel uit van ons hele team.
Wat zoeken wij voor stagiair? | Voor het project De Bijzondere Eredivisie zijn wij op zoek naar
een Communicatie stagiair(e). Als stagiair ben je verantwoordelijk voor het creëren van
relevante off- en online content. De focus van jouw rol ligt bij de planning en opmaak van
zeer uiteenlopende communicatiematerialen voor interne en externe communicatie. Het
kan hierbij gaan om social media content(foto/video), het schrijven van teksten, beheren
van de website, maken van de nieuwsbrief en de opmaak van posters en flyers. Alsmede het
editen van video’s en het doorplaatsen van video’s naar onze partners.
Kijk voor een indruk van het project op onze website https://bijzondere-eredivisie.nl/ en bekijk
onze social media pagina’s op Instagram, Facebook en YouTube.
Stageperiode
Augustus 2021 – Januari 2022, exacte data in overleg.
Wat neem jij mee?
o Passie voor voetbal;
o Passie voor Maatschappelijke projecten;
o Je bent super creatief en weet anderen te inspireren;
o Je volgt een relevante MBO/HBO opleiding;
o Goede communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift;
o Beheersing van Photoshop, Illustrator, InDesign en video editing is een pré;
o Afstuderen is mogelijk, mits je 4 dagen per week kan meewerken;
o De werkplek is bij Players United in Aalsmeer;
o Je reisafstand van huis tot het kantoor van Players United bedraagt maximaal een
uur.

Wat wij te bieden hebben?
o Een fulltime stage in een sportieve en inspirerende omgeving;
o Een volwaardige plek in het projectteam van de Bijzondere Eredivisie
o Jouw werkt draagt direct bij aan de impact op g-voetballers en hun omgeving;
o Een eigen plek op het kantoor van Players United;
o Een marktconforme stagevergoeding, luxe company lunch en gezellige collega’s.
Heb je interesse?
Denk je dat jij onze kandidaat bent, ben je in het bezit van een rijbewijs en voldoe je aan het
gevraagde profiel, dan kun je reageren door jouw motivatiebrief en up-to-date CV te sturen
naar werken@playersunited.com. Het heeft geen zin om te reageren als je niet aan de eisen
voldoet.
Mocht je vragen hebben, dan kun je die telefonisch stellen via 020- 545 0010.

