
 

 

Hou jij van de koers, wil je er het liefst zo dicht mogelijk opzitten en vind je het leuk om dit 

te delen met duizenden wielerliefhebbers? Grijp dan jouw kans om het wielrennen 

intenser dan ooit te beleven bij BEAT Cycling Club! Wij zijn namelijk weer op zoek naar 

versterking op het vlak van content & communicatie, van september 2019 tot en met 

januari 2019.   

BEAT Cycling Club is als wielerclub actief in de professionele wielersport met een UCI baanploeg 

die meestrijdt om wereldbekeroverwinningen en wereldtitels én een UCI Continentale wegploeg 

die actief is in het profpeloton. We brengen deze wielerploegen samen met wielerliefhebbers in 

één club en telt inmiddels al meer dan 1800 leden. Lees meer over BEAT.  

Wat ga je doen? 

Je sluit aan bij een hecht en gemotiveerd team dat keihard werkt aan de ontwikkeling van BEAT. 

Jij wordt daarin verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de contentplanning, waarin je 

zelf ook veel initiatief neemt. Denk bijvoorbeeld aan verslaggeving van wedstrijden, diepgaande 

verhalen vanuit topsport, promotie van clubactiviteiten en creatieve content waar de 

wielerliefhebber van smult. Dit doe je op al onze kanalen, zoals de website, Mailchimp, Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, Strava en YouTube.  

Wie ben jij? 

- Derde of vierdejaars student aan een HBO of WO-instelling met een studierichting in 

communicatie, journalistiek, media, marketing of sport.  

- Je bent nieuwsgierig en legt makkelijk contact  

- Je schrijft vlot en beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed  

- Je bent proactief en voelt je verantwoordelijk voor je eigen eindproduct 

- Je bent flexibel en je kunt je werktijd zelfstandig indelen aan de hand van de 

omstandigheden 

- Professionele ervaring met social media is een pré 

- Ervaring met maken en bewerken van video’s en foto’s is een pré 

Wat krijg je van ons? 

- Marktconforme stagevergoeding 

- Kantoorruimte in Rotterdam 

- Gedreven collega’s met ervaring binnen én buiten de wielersport die je van alles kunnen 

leren 

- Vrijheid en begeleiding om jezelf razendsnel te ontwikkelen 

- De meest uitdagende en inspirerende 20 weken uit je studententijd 

Dit lijkt me heel cool, count me in! 

Stuur een email met daarin jouw motivatie naar geert@beatcycling.club. Dan kunnen we snel 

eens kennis maken! 

https://www.beatcyclingclub.com/pages/over-beat
mailto:geert@beatcycling.club?subject=Sollicitatie%20Stagiair%20Content%20&%20Communicatie

