Zoek




jij:
een zelfstandige uitdagende -stage of afstudeeropdracht,
bij een leuke jonge organisatie
op het gebied van merk, onderzoek en positionering?

Lees dan verder voor meer informatie over deze opdracht.
SportUtrecht
Sport en bewegen voor iedere Utrechter, daar staan wij voor. Iedereen die wil bewegen,
in welke vorm dan ook, moet daar de mogelijkheid voor hebben. We ondersteunen
sporttalenten, vieren samen de sportieve successen en willen iedereen sport laten
beleven tijdens evenementen. En voor wie sport en bewegen minder vanzelfsprekend is,
zijn wij er om ze de kracht van sport te laten ervaren. Sportplezier is volgens ons de
sleutel. Ons team bestaat uit ongeveer 90 medewerkers en 10 stagiairs.

De opdracht
In 2018 hebben Harten voor Sport en Vereniging Sport Utrecht de krachten gebundeld en
zijn verder gegaan onder de naam SportUtrecht. Harten voor Sport had als doel zoveel
mogelijk Utrechters in beweging te krijgen door sport- en beweegactiviteiten in de wijken
aan te bieden. Vereniging Sport Utrecht ondersteunde actief de sportverenigingen. Door
het samengaan van de twee organisaties is SportUtrecht de verbindende partij op het
gebied van sport en bewegen en geeft uitvoering aan het sportbeleid van de gemeente
Utrecht.
Door de tijd heen zijn er veel merken/labels ontwikkeld om de doelgroepen te kunnen
bereiken. Maar daarmee is geen helder en eenduidig beeld/merk ontstaan. Wij zijn nu op
een punt beland dat we verder willen werken aan een sterk, eenduidig en helder beeld
voor de diverse stakeholders.
Vraagstelling:
SportUtrecht wil graag weten hoe de merkarchitectuur van SportUtrecht eruit zou kunnen
zien rekening houdend met de diverse stakeholders en waarbij gestreefd wordt een
efficiënte en effectieve werkwijze.

Ben jij iemand die
●
●
●
●
●

het interessant vindt om zich te verdiepen in merkarchitectuur, positionering en
onderzoek;
een proactieve werkhouding heeft, zelf zoekt naar mogelijkheden, modellen en
technieken toepast om te komen tot ene goed advies;
zelfstandig kan werken;
goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden bezit;
de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst?

Reageer dan snel!
Stuur je sollicitatiebrief en cv t.a.v. Leonie Gotink, e-mailadres
stage-vacature@sportutrecht.nl. In het gehele traject wordt je nauw begeleid door onze
communicatieadviseur. Kijk voor meer informatie over SportUtrecht op
www.sportutrecht.nl.
Stagevergoeding
SportUtrecht biedt een stagevergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van
het aantal stage uren per week en de aard van de stage.

