VACATURE: CREATIEVE
REDACTIE/PRODUCTIE-STAGE
Ben jij een creatief schrijftalent met talent voor productie en een groot hart voor football culture? FC
Dordrecht is per februari 2021 (eerder mogelijk) op zoek naar een redactie/productiestagiair.
FC Dordrecht is een voetbalclub in beweging. Naast de wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie
hebben we namelijk ook een levendige website en zijn we goed vertegenwoordigd op social media. Maar
de ambities reiken verder. Video, social media, website, noem maar op! En daarvoor hebben we een
mooie stage vacature in de aanbieding. Ben jij een winnaar en een teamspeler? Dit is je kans.
Voor de toekomst hebben wij grote plannen. Op het gebied van digitaal, video, social media en daar
kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Wie we zoeken: iemand met hart voor voetbal, een werklustige
houding en natuurlijk een onverzadigbare honger naar media.
FC Dordrecht is al decennialang hét platform voor Football & Culture in de Drechtsteden. Denk daarbij
aan alles wat met voetbal, maatschappij en cultuur te maken heeft binnen en buiten de wedstrijden om.
Van interviews met spelers, staf, beleidsbepalers in de regio en succesvolle ondernemers tot reportages
van de meest bijzondere club ter wereld tot natuurlijk de wedstrijden zelf.
FUNCTIEOMSCHRIJVING & WERKZAAMHEDEN
- Meewerken aan alle content voor online en social;
op productioneel en redactioneel vlak.
- Je bent onderdeel van het creatieve team.
- Dagelijks researchen naar trends, tegenstanders etc.
HIER ZIJN WE NAAR OP ZOEK
- Je bent creatief, innovatief en denkt in oplossingen.
- Je hebt affiniteit met voetbalcultuur en lifestyle
- Je woont in (de omgeving van) Dordrecht
- Je volgt een relevante (media/communicatie) opleiding
- Je hebt een vlotte pen.
- Je bent minimaal 4 dagen per week beschikbaar en
aanwezig bij wedstrijden
Onderdeel worden van dit jonge, creatieve team waar je
na binnenkomst niet meer weg wilt? Stuur je motivatie
naar soufiane.haddad@fcdordrecht.nl!

www.fcdordrecht.nl

