
Stagiaire Marketing & 
Communicatie 

AthleteSportsWorld groeit! Kom meewerken aan de marketing en 
communicatie van onze (web)winkel voor zwemmen, fietsen en hardlopen. 
Werk, leer en groei met ons mee. En vergeet tussen het werken door zelf niet 
te sporten!

Wat gaat de student of werknemer doen? 
AthleteSportsWorld is de leidende winkel waar duursporters, zoals triatleten, 
advies en producten halen voor zwemmen, fietsen en hardlopen. Als 
medewerker van marketing en communicatie werk je samen met onze 
marketing lead en één van de managers.

Je gaat ons helpen bij het bereiken en enthousiast maken van álle 
duursporters binnen en buiten Nederland. Want we hebben niet alleen een 
fysieke winkel in Amsterdam, maar ook een zeer succesvolle webwinkel 
waarmee we pakketten door heel Europa en naar daarbuiten versturen. 

Een werkdag start bij ons met een dagstart. Werk je thuis of op kantoor in de 
winkel? Dat maakt dan niet uit. Door even met elkaar te videobellen weten 
alle collega's waar iedereen die dag mee aan de slag gaat. Na de dagstart ga 
je zelfstandig aan de slag, want dát gaan we je leren. Heb je een vraag? Een 
overleg is natuurlijk zo gepland, dat doen we even tussendoor. En bij ons is 
een dag zonder sporten niet compleet. Sport je dus voor, tijdens of na het 
werk?

Over welke vaardigheden beschikt de student of werknemer? 
Bij AthleteSportsWorld vinden we jouw enthousiasme belangrijk. Ons team 
bestaat uit enthousiaste sporters die elke dag weer andere sporters voorzien 
van het beste advies en de daarbij horende producten. 

Jij bent dus net zo enthousiast en dat straal je uit! Je zal namelijk ook wel 
eens een klant in de winkel helpen. En als je aangesproken wordt op een 
evenement (dat je zelf hebt georganiseerd), dan vind je het leuk om met 
mensen te praten.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je zelfstandig kan of wil werken. Oké, 
we kunnen je natuurlijk altijd en overal bij helpen, want het is immers een 



stage. Je bent echter wel echt onderdeel van het team, dus je krijgt ook 
gewoon je eigen taken. Die heb je dan klaar op het afgesproken moment. 

Ben je creatief? Bedenk je zelf graag iets nieuws en wil je dat "gewoon een 
keer" uitproberen? Mooi! Overtuig ons dat je er goed over nagedacht heb. En 
dan is het een kwestie van doen. Vertel ons later wel of het succesvol was.

Wat biedt het leerbedrijf de student of werknemer? 
Wij zijn nu nog een klein bedrijf, maar vergis je niet. We groeien op dit 
moment jaarlijks rond de 25%! Dat betekent dat we je ook tijdens je stage 
mee kunnen laten groeien met het bedrijf. De keuzes die jij met je collega's 
maakt hebben direct impact, zodat je die ook later op je CV kan zetten. 

Doe je je werk super goed? Dan laten we je natuurlijk niet meer gaan en 
hebben we altijd mogelijkheden om bij ons je werk voort te zetten tijdens of 
na je studie. We bespreken dan graag de mogelijkheden met je.
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