
WELKOM BIJ IJSHOCKEY!
IJshockey Nederland organiseert het ijshockey in Nederland en is daarmee verant-
woordelijk voor de ijshockeycompetities en het selecteren, trainen en afvaardigen van nati-
onale teams. 

Ook het ontwikkelen van de ijshockeysport in Nederland in de meest algemene betekenis 
van het woord, is een kerntaak van de bond. Voor de uitvoering van de kerntaken heeft IJs-
hockey Nederland - fulltime en parttime - medewerkers in dienst. Een aantal van hen werkt 
op het bondsbureau in Tilburg, anderen in het veld. Bij de uitvoering van de kerntaken is een 
groot aantal vrijwilligers betrokken.

IJshockey Nederland is lid van de landelijke sportkoepel NOC*NSF (Nederlands Olympisch 
Comité / Nederlandse Sport Federatie) en van de internationale ijshockeybond IIHF (Inter-
national Ice Hockey Federation).

Wat ga je doen? 
Als expert in sociale media houd jij je 
bezig met al onze social media kana-
len. Hoe creëer je gave content en zorg 
je ervoor dat onze volgers op de hoog-
te blijven van het laatste nieuws? Met 
je collega’s ben jij verantwoordelijk voor 
de sociale media en nieuwsbrieven IJs-
hockey Nederland. 

Hoe ziet je dag eruit? 
Moeilijke vraag, want geen dag is hetzelfde bij IJs-
hockey Nederland, waardoor flexibiliteit een han-
dige eigenschap is. Jij draait volledig mee op de 
afdeling in een dynamische werkomgeving en je 
staat in nauw contact met je collega’s, vooral onli-
ne maar kan ook op locaties zijn in het land. Op het 
gebied van sociale media ben jij hét aanspreek-
punt en beheer je de contentplanning. Daarnaast 
ben je regelmatig te vinden bij ijshockey 
evenementen! 

Wat breng jij mee? 
• Achtergrond in marketing, communicatie,   
 commercie en/of redactioneel 
• Zelfstandig en accuraat 
• Veel willen leren en hard willen werken, ook
 af en toe in het weekend 
• Proactief en hands-on werkhouding 
• Creatieve schrijfvaardigheid 
• Oog voor details 
• Je kent alle geheimen van TikTok, 
 Instagram, Facebook, LinkedIn en 
 YouTube 
 

Wat bieden wij jou? 
Een leuke stageplek waarbij je veel leert over online communicatie en het werken met 
sociale media vanuit ene sporttechnische en commerciële visie. Een stage bij IJshockey 
Nederland is de perfecte plek om jezelf verder te ontwikkelen in de sportwereld, waarbij je 
op goede begeleiding en een stagevergoeding mag rekenen. 
 
Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op via onze website
https://www.ijshockeynederland.nl/vacature 
met het onderwerp stagiair Social Media. 
Word jij onze nieuwe collega? 

Vacature
Kerntaken van IJshockey Nederland zijn het organiseren van de ijshockeycompetities 
en het selecteren, trainen en afvaardigen van nationale teams. Ook het ontwikkelen 
van de ijshockeysport in Nederland in de meest algemene betekenis van het woord, 
is een kerntaak van de IJshockey Nederland.  
 

IJshockey Nederland is op zoek naar: 

Stagiair Sociale Media
 Augustus/september 2022 tot januari/februari 2023 (in overleg) 


