Stageplek Administratie, Marketing en Communicatie
Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de leden-, branche- en
examenorganisatie van en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Wij hebben
een ledenbestand van ongeveer 4500 leden en dat brengt een hoop administratieve werkzaamheden
met zich mee.
Momenteel hebben wij beschikbaarheid voor een stagiair(e) administratie/marketing communicatie
Werkomgeving
Je werkt mee op het bureau van de NGS en helpt het kleine maar gezellig team ter ondersteuning
van alle werkzaamheden.
Wat ga je doen?
Gedurende je meewerkstage krijg je een kijkje in de werkzaamheden van een ledenorganisatie
- Telefoontjes aannemen, zelf beantwoorden en doorverbinden
- Het beantwoorden van e-mail
- Diverse administratieve taken, verwerken van nieuwe leden
- Het bijhouden van de order van de webwinkel
- Het ondersteunen van de afdeling marketing en communicatie (social media en het
benaderen van diverse sportbonden en Wellness instituten)
- Ondersteunen bij de regelen van de examens
Dit ben jij
Je bent bezig met een relevante MBO 4 opleiding en bent op zoek naar een stageplaats voor
minimaal vier maanden. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, vindt het leuk om in een team
te werken en beheerst de Nederlandse taal.
Daarnaast ben je:
- positief en enthousiast;
- nauwkeurig, stressbestendig en gewend om met deadlines werken;
- initiatiefrijk, zelfstandig, slagvaardig, praktisch en creatief.
Je woont in de buurt van het kantoor of bent in bezit van een auto, ons kantoor is lastig te bereiken
met het openbaar vervoer.
Wat bieden wij?
- Een eigen werkplek op de afdeling met eigen computer en alle benodigde kantoorartikelen.
- Een passende stageopdracht die aansluit bij de specificaties van je opleiding.
- Meewerktijd op de afdeling en uiteraard werktijd voor je stageopdracht.
- Flexibele werktijden
- Stagebegeleiding van je persoonlijke stagebegeleider op de werkvloer.
Geïnteresseerd
Is deze stage je op het lijf geschreven? Solliciteer dan door je CV en motivatie te mailen naar
info@ngsmassage.nl ter attentie van Irene Welter

