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STAGE VACATURE – per direct 
 
Bedrijfsprofiel en functieomschrijving: 
 
BROSIS events – FOOTPOOL & HOCKEYPOOL is hard op weg is om meer bekendheid in de 
omgeving te creëren. Dit met zowel de naam van het bedrijf, als met de activiteiten die wij 
aanbieden. Footpool en Hockeypool zijn beide nieuwe activiteiten die voor het grootste gedeelte 
van de mensen onbekend zijn. Een groot voordeel van BROSIS events is dat alle kennis, kunde en 
productie in eigen beheer is. Tijdens je stage ga je (onbewust) allround kennis opdoen van het 
opzetten, onderhouden en uitbreiden van een eigen onderneming.  
 
Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die zichzelf wil ontwikkelen op het gebied van sport- en 
marketing communicatie en social media. De functie betreft 8 tot 16 uur per week. BROSIS events 
biedt een brede functie met ruimte voor eigen inbreng, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
Ben jij op zoek naar een leuke uitdagende stage gericht op marketing? Vind je het leuk om 
(socialmedia)acties te bedenken maar ook uit te voeren? Een stage met veel afwisseling, waar je 
echt wat kunt bijdragen en waar veel mogelijk is? Dan is dit iets voor jou! 
 
Werkzaamheden: 
 

 Ontwikkelen, opstellen en uitvoeren van een marketing/social media plan 

 Socialmedia bijhouden, verbeteren en nieuwe acties opzetten 

 Website bijhouden, ontwikkelen en voorzien van nieuwsberichten, foto’s e.d. 

 Het zoeken en invulling geven aan een passend CRM systeem  

 Overige commerciële werkzaamheden 
 
Functie-eisen: 
 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

 Kennis van online marketing tools is een pré ( SEO, Google Analytics, Wordpress, facebook 
pixel etc.) 

 Goede mate van zelfstandigheid 

 Flexibel 

 Communicatief vaardig 

 Werken met Social Media gaat je gemakkelijk af 

 Commerciele resultaatgerichte instelling 

 Durf te vragen 
 

Contact gegevens: 
 

Naam:   Corina Sengers  
Telefoonummer: 06-31042716 

Email:   info@brosisevents.nl 
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