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Stagiair:  Marketing & Communicatie Stichting Schouders Eronder 
 
Opdrachtgever:        
Stichting Schouders Eronder      
Schiemond 20 
3024 EE Rotterdam  
www.schouders-eronder.nl 
 
Organisatie 
Stichting Schouders-Eronder biedt perspectief op werk voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het gaat dan vooral om jongeren in de leeftijd van 17,5 tot 27 jaar.  
 
Schouders-Eronder is een jonge en ambitieuze organisatie die op dit moment twee 
projecten draait: Rugdekking en Blue Vespa. Beide projecten hebben als concreet doel om 
mensen aan opleiding en/of werk te helpen. 
 
Rugdekking 
Rugdekking gebruikt de aantrekkingskracht van het betaalde voetbal om jonge mensen 
terug naar school of op de arbeidsmarkt te krijgen. Deelnemers gaan in groepen van 
maximaal 15 personen 12 weken aan de slag bij NAC, ADO Den Haag, Sparta Rotterdam, FC 
Dordrecht of Excelsior Rotterdam.  
 
Het traject dat zij doorlopen, bestaat uit een combinatie van gedragsinterventie, opleiding 
en stage. Zo lopen deelnemers tijdens wedstrijden van de club stage als steward, 
verkeersregelaar of gastheer/vrouw. Daarnaast worden de jongeren gecoacht op houding en 
gedrag, volgen zij een intensief sportprogramma en gaan op excursie naar werkgevers.  
Na 12 weken behalen de deelnemers onder meer de certificaten UEFA Sportsteward, 
Evenementenverkeersregelaar en VCA of BHV. Met deze papieren op zak en een beetje hulp 
van Schouders-Eronder en de club stromen zij uit naar betaald werk en/of een opleiding.  
 
Wat ga jij doen? 

• Organiseren van bijeenkomsten, trainingen, workshops en excursies; 
• Ondersteunen op het gebied van alle marketingactiviteiten 
• Opzetten en bijhouden social media;  
• Contact onderhouden met contactpersonen bij de voetbalclubs. 
• Meehelpen met de coördinatie van alle uitingen en communicatie.  

 
Je beschikt over de volgende eigenschappen/vaardigheden: 

• Proactieve houding 
• Handig met social media 
• Representatief  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Maatschappelijk betrokken 
• Teamplayer  
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Wie zoeken wij? 
Een verantwoordelijke student die beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 
marketing skills. Daarnaast ben je zelfstandig, creatief, stressbestendig, flexibel en sociaal. 
Affiniteit met de voetbalwereld is geen vereiste maar wel een pré. 
 
Wat bieden wij?   
Een stimulerende werkomgeving met fijne collega’s en faciliteiten, goede begeleiding en 
stage- en reiskostenvergoeding. Ook krijg je de kans om aan je competenties te werken en 
een waardevol netwerk op te bouwen. Kortom een veelzijdige stage met veel 
zelfstandigheid en ruimte voor eigen initiatieven. 
 
Periode  
Deze stageplaats wordt per direct aangeboden. Duur in overleg. 
  
Interesse?  
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende stageplaats? Stuur dan z.s.m. een e-mail met C.V. 
en motivatie naar Thom Verhoeven via tv@schouders-eronder.nl. Heb je nog aanvullende 
vragen? Bel dan naar 06 42401090. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


