
 
 

 
 

Redactiestage  
Loop jij binnenkort stage bij één van de grootste voetbalclubs van Nederland? Wij 
zijn op zoek naar een redactiestagiair(e) voor de eerste seizoenshelft van 2022-
2023. Heb jij interesse in media en voetbal en doe je een opleiding in de richting 
journalistiek of communicatie? Dan is dit jouw kans om PSV op tijdelijke basis te 
versterken. Lees deze vacature en reageer direct via de vacaturesite.  
  
Wie PSV zegt, zegt professionaliteit. Als 24-voudig landskampioen, Europa Cup I-, 
UEFA Cup- en meervoudig bekerwinnaar is presteren voor ons een 
vanzelfsprekendheid. We streven altijd naar het beste, het ontroerendste of het 
mooiste. Samenwerken, energie en vernieuwen zit in ons DNA en dat verwachten 
we ook van jou. We zijn altijd in beweging en ook buiten het veld doen we er alles 
aan om succesvol te zijn. 

  
Wat is de afdeling Marketing & Media? 
Als stagiair(e) op onze redactie ben je onderdeel van de afdeling Marketing & 
Media. Een jong, energiek en divers team dat producties maakt voor alle 
mediakanalen van PSV en zelfs voor externe opdrachtgevers. Wij zetten ons in met 
slechts één doel: de versterking van het merk PSV. De afdeling richt zich op de 
promotie en exploitatie van alle PSV-diensten en producten en verzorgt alle 
communicatie voor onder meer kaartverkoop, commerciële zaken & relatiebeheer, 
merchandising en wedstrijdorganisatie. 

PSV geeft in eigen beheer een breed, crossmediaal pakket aan publicaties en 
periodieken uit. Op gebied van print zijn dat onder meer PSV Business Magazine, 
Phoxy Magazine, FC PSV Magazine en uitingen zoals folders en flyers. Op de 
website PSV.nl zoeken maandelijks honderdduizenden unieke mensen naar het 
laatste officiële PSV-nieuws. De prijswinnende site biedt onder meer nieuws, 
verslagen, reportages, spelersinfo en achtergronden van de club. De diversiteit van 
doelgroepen is groot.   

Wat ga je doen als stagiair(e) journalistiek/communicatie?  
Als stagiair(e) help je met het redactioneel invullen, controleren en bewaken van het 
gehele portfolio aan eigen media van PSV: print en online. Als student werk je 
samen met en word je begeleid door de eindredacteur van onze organisatie. De 
student schrijft zelfstandig over zaken bij en rondom PSV zowel voor print- als voor 
onlinemedia. 
    
Wie zoeken wij op de afdeling Marketing & Media? 

• HBO student journalistiek; of communicatie 

• Flexibel; 

• Interesse in sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder; 

• Multifunctioneel op mediagebied; 

• Uitstekende schriftelijke communicatieve vaardigheden; 



 
 

 
 

We vinden het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden die horen bij PSV. 
Dat zijn: prestatiegericht, gastvrij, betrouwbaar, sociaal betrokken en innovatief.    

Solliciteren 
Hebben we je interesse gewekt voor deze stageplaats en herken je jezelf in 
bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Deze kun 
je indienen via de vacaturesite. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.    
 


