Vacature

allround (sport)redacteur

Ben jij onze razende reporter?
NJBB biedt per direct een uitermate boeiende vrijwilligersfunctie als allround (sport)
redacteur aan voor ongeveer 2 - 4 uur per week.
Over de NJBB
De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is de overkoepelende organisatie voor jeu
de boules en petanque spelend Nederland. De NJBB telt over meer dan 17.000 leden,
spelend bij ongeveer 200 verenigingen verspreid door Nederland. De NJBB ondersteunt
de verenigingen op tal van gebieden zoal het organiseren van competities en evenementen en het stimuleren en promoten van jeu de boules in Nederland. De bond heeft
een ambitieus beleidsplan en heeft daarbij uitdagende projecten te realiseren. Denk
hierbij aan een nieuwe competitie, imagoverbetering en proactieve verenigingsondersteuning.
Je werkt samen met het bondsbureau, een klein team van zeer gedreven medewerkers.
Ons bureau is professioneel met een informele werksfeer. Het bondsbureau is samen met
15 andere sportbonden en -organisaties gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein.
Wat ga je doen?
• Ondersteunen van het bondsbureau bij het produceren van actuele, prikkelende
content (artikelen, nieuwsberichten, posts, filmpjes etc.) die voorziet in de informatiebehoefte van onze (potentiële) leden en die zowel digitaal als in print kan worden
gebruikt.
• Actief op pad om interessante verhalen te verzamelen over de sport, bijvoorbeeld
wedstrijdverslagen, interviews met sporters of nabeschouwing van toernooien

Interesse?
Herken je jezelf in deze
omschrijving? Dan horen
wij liever nog vandaag dan
morgen van je!
Mail je volledige CV en
motivatie naar het
bondsbureau, info@njbb.nl.

Wat vragen we?
• Een afgeronde journalistieke opleiding of aantoonbare schrijfervaring
• Je bent enthousiast, communicatief, stressbestendig, creatief en een teamspeler
• Een fascinatie/ affiniteit met de sport petanque is een pré
• Geboren en getogen in de digitale wereld. Eigen blogs, online initiatieven of een druk
dubbelleven op social media strekken tot aanbeveling!
Wat bieden we
• Een prettige werksfeer en een enthousiast team van collega’s.
• De mogelijkheid jouw uren flexibel in te delen
• Reisonkostenvergoeding
• Mogelijkheid om ervaring op te doen voor je cv
Doel van de functie
In deze functie draag je bij aan het verbeteren van het imago, kennismaking met en
zichtbaarheid van de sport.
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