Gezocht: Grafische sportieve allrounder (m/v)
Functie:
Niveau:
Locatie:
Dagen per week
Stageduur
Stagesoort
Stagevergoeding
Stageperiode

Media Vormgever Stagiair
MBO Niveau 4 / HBO
Bondsbureau Darts en Biljartbond in Nieuwegein
4 of 5
3 – 6 – 12 maanden
Werkervaring
€ 250,- per maand
Kan per direct/binnen de periode september-juli

Taakomschrijving
Als stagiair mediavormgever maak je onderdeel uit van de communicatieafdeling van de NDB en
KNBB. Je bent betrokken bij brainstormsessies, ontwerpprocessen en maakt de mooiste producten.
Wij bieden je de kans om jouw portfolio enorm te verrijken met allerlei leuke opdrachten en je als
media vormgever binnen korte tijd snel te ontwikkelen. En door de grote verscheidenheid in
doelgroepen versterkt deze stage bij de NDB/KNBB inlevingsvermogen in klanten wat je enorm kan
helpen bij toekomstige opdrachten.
Werkzaamheden



Design van logo’s tot posters
Mooie dingen maken!

Gewenste profiel






MBO Niveau 4 / HBO opleiding richting media vormgeving/Communicatie & Multimedia
Design.
Kennis en beheersing van de Adobe programma’s, waaronder Photoshop, InDesign en
Illustrator.
Je bent creatief en doortastend
Je bent enthousiast en je hebt een proactieve werkhouding.
Je hebt zin om te werken en te ontdekken

Wat bieden wij










Informele werksfeer in een inspirerende omgeving: we zijn gevestigd samen met de
Biljartbond in een leuke ruime locatie.
Uitdagende stage met ruimte om je eigen initiatieven te ontwikkelen.
Werken in een enthousiast, jong, gedreven en klein team.
Prima stagevergoeding
Eigen werkplek
Verrijking van je portfolio
Tijdens de lunch even Pingpongen, biljarten, darten of poolen.
Werken binnen de Nederlandse sportwereld
Persoonlijke begeleiding

Over de NDB
De Nederlandse Darts Bond werd opgericht in 1976, is aangesloten bij het NOC*NSF en is een
landelijk opererende bond met afdelingen door heel het land. Momenteel zijn er 25 regionale
lidorganisaties aangesloten bij de NDB met een gezamenlijk ledental van 33.000. De organisatie
bestaat uit een bestuur, Bondskantoor, commissies en vele vrijwilligers.
De NDB verzorgt verschillende competities en toernooien zoals de landelijke competities en de
SuperLeague maar ook evenementen zoals o.a. het grootste open dartstoernooi ter wereld: De
Dutch Open Darts. Tevens is de NDB verantwoordelijk voor de Nederlandse selecties van de heren,
dames en jeugd en uitzendingen naar internationale toernooien.
Maar we doen nog veel meer! De Nederlandse Darts Bond is volop in ontwikkeling. Zo werken we
hard aan de fundamenten van onze sport, zoals het jeugdbeleid en bereiken en bedienen van nieuwe
doelgroepen waaronder bijvoorbeeld mindervaliden darters en dartsfans in algemene zin.

Over de KNBB
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de bij het NOC*NSF aangesloten nationale sportbond die
verantwoordelijk is voor de biljartsport. De KNBB organiseert en faciliteert teamcompetities en
individuele toernooien in vele niveaus en in de spelsoorten: Carambole, Driebanden, Snooker en
poolbiljarten. Daarnaast organiseert de KNBB vele andere activiteiten zoals Topsport,
talentontwikkeling, instructeursopleidingen, cursussen, gehandicaptensport, reglementering,
promotie etc. Onder de KNBB vallen de online platformen: knbb.nl, driebanden.nl, carambole.nl,
snooker.nl en poolbiljarten.nl
De KNBB, bestaat sinds 1911 en heeft zo’n 30.000 (wedstrijd) leden en 1300 aangesloten
verenigingen. Een groot deel van de operationele activiteiten worden op het Bondsbureau
uitgevoerd door een enthousiast team van zes personen.
Ben jij of ken jij iemand die veel passie heeft voor darts/pool/biljart of sport met specifieke en
aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van grafische vormgeving, communicatie en
multimedia design? Dan horen we dat graag!
Ben jij de Grafisch sportieve allrounder?
Stuur dan je CV, motivatie en link naar je portfolio naar:
Paul Engelbertink (Interim-directeur NDB) p.engelbertink@ndbdarts.nl

Locatie en stageplaats Bondsbureau NDB en KNBB
Het bondsbureau van de NDB en KNBB is gevestigd op de Archimedesbaan 7, 3439 ME Nieuwegein.
Er is voldoende ruimte om te werken, te ontspannen en te creëren. Je voelt je meteen thuis!

