Dienstverband: Stage
Vakgebied: Commerciële Zaken
Minimale educatie: HBO
Periode: Per 1 september 2022
Vergoeding: €350,- bruto

De KNLTB zoekt een
3e of 4e jaars HBO-student, bij voorkeur op het gebied van Sportmarketing/Sportmanagement.
Het betreft een meeloopstage waarbij het mogelijk is een opdracht uit te voeren voor je studie.
Dit ga je doen
Op de afdeling Commerciële Zaken is er behoefte aan ondersteuning bij uiteenlopende taken,
waarbij met name de Partner Manager ondersteund wordt in al zijn taken, zoals:
1. Het dagelijks managen van de partners van de KNLTB
2. Het verzinnen, voorbereiden en uitvoeren van (partner)evenementen
3. Het voeren van acquisitie- en contractgesprekken
4. Het ontwikkelen en presenteren van partnerproposities
5. Het verzinnen en uitvoeren van partneractivaties
De stage kan in overleg ook een afstudeer-/scriptieopdracht zijn (4 dagen meewerken/1 dag
scriptie) en bij voorkeur een stageperiode van 8-10 maanden.
Je werkomgeving
De KNLTB is hét startpunt en kenniscentrum voor iedereen die iets te maken heeft met de
tennis- en padelsport in Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en
organisatie van tennis en padel. De KNLTB is een jonge, actieve en servicegerichte organisatie.
De afdeling waar je komt te werken is de afdeling Commerciële Zaken. Je werkt vanuit het
Bondsbureau in Amstelveen. Naast het Bondsbureau ligt het Nationaal Trainingscentrum, waar
de beste tennissers van Nederland trainen én waar het mogelijk is zelf een balletje te slaan!
De afdeling Commerciële Zaken is in de basis verantwoordelijk voor het werven van additionele
middelen via partners. Dit doet de afdeling door intern een professionaliseringsslag te
bewerkstellingen, nieuwe assets te bouwen en de markt op te gaan om te zoeken naar bedrijven
die willen investeren in tennis en/of padel.
Dit krijg jij
Bij ons ben je een volwaardig teamlid en krijg je de kans om kennis te maken met alle facetten
van de organisatie rondom commerciële zaken en het reilen en zeilen binnen een
servicegerichte sportorganisatie. Je zal niet alleen maar op kantoor zitten, maar ook veel op pad
zijn om af te spreken met partners en te werken op locatie. Je werkt samen met veel
verschillende mensen, zowel intern als extern, en je wordt begeleid door iemand van de afdeling
Commerciële Zaken. Je loopt vijf dagen per week stage, waarvan je eventueel één dag kan
gebruiken voor je onderzoek. Afhankelijk van je stageopdracht en jouw inbreng worden de
werkzaamheden en een eventuele onderzoeksrichting bepaald. Bovendien ontvang je een
stagevergoeding.

Wie ben jij?
Je hebt affiniteit met tennis en/of padel. Je vindt het leuk om je handen uit de mouwen te steken
en je hebt sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, die jou in staat stellen om je input
begrijpelijk te presenteren en anderen te overtuigen. Je vindt het leuk om in een team te
functioneren, toont ambitie en neemt op basis van jouw kennis het voortouw.
Verder:
• Ben je een enthousiaste persoonlijkheid die het gaaf vindt om mee te werken binnen
een servicegerichte sportorganisatie.
• Je kunt je goed mondeling en schriftelijk in het Nederlands uitdrukken.
• Je hebt goede omgangsvormen en je bent klantgericht.
• Je hebt een goed analytisch vermogen en denkt in oplossingen.
• Je bezit een zekere mate van zelfstandigheid. Verder neem je initiatief waar nodig.
• Je wilt graag kwaliteit leveren.
• Je werkt nauwkeurig.
• Je weet van aanpakken.
Ben je enthousiast?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar d.meirmans@knltb.nl. We willen je vragen in
je brief aan te geven welke periode je beschikbaar bent.
Voor vragen over de stage kun je terecht bij Dilano Meirmans. Je kan contact opnemen door te
mailen naar d.meirmans@knltb.nl of bel 088-1302600.
Wij maken graag kennis met je!
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