
 

 

 

 

Stage Social Media 

  
Ben jij de stagiair(e) die wij zoeken voor de afdeling Marketing & Media? Heb jij 
interesse in social media en alles wat daarbij komt kijken en doe je een opleiding in 
de richting van marketingcommunicatie? Dan is dit jouw kans om PSV op tijdelijke 
basis te versterken. Lees deze vacature en reageer direct via de vacaturesite.  
  
Eendracht maakt macht. Daar is PSV op gebouwd. Het is ons DNA en we stralen 
dat gedachtegoed niet alleen uit op de (internationale) velden, maar ook 
daarbuiten. PSV geldt als een van de meest vooraanstaande clubs van Nederland. 
De club kent een rijke historie, zal constant streven naar prestaties in de 
Nederlandse top en heeft ambities op Champions League-niveau.    
  
PSV is op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige afstudeer stagiair(e) Social 
Media voor 40 uur per week. Je zal 25/30 uur per week besteden aan afstuderen 
en de overige 10/15 uur help je mee binnen onze afdeling. De stage zal starten in 
augustus/september 2022. 
 

Wat is de afdeling Marketing & Media? 

Marketing & Media is op veel vlakken actief om verschillende mediaplatformen in te 

zetten met als doel de versterking van het merk PSV. Bovendien bewaakt de 

afdeling de identiteit en huisstijl van PSV in alle uitingen; die allemaal in eigen 

handen zijn wat betreft redactie, productie en publicatie. 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 Media geeft in eigen beheer een breed, cross mediaal pakket van 
(club)journalistieke publicaties en periodieken uit. Op gebied van print zijn dat onder 
meer PSV Magazine, PSV Business Magazine, Phoxy Magazine, FC PSV 
Magazine en alle andere uitingen. Op de website PSV.nl komen maandelijks 
honderdduizenden unieke bezoekers voor 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) Social Media? 

Als social media stagiair werk jij mee aan alle social mediakanalen, waaronder 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube en TikTok. Je volgt alle PSV-
teams op de voet en zorgt ervoor dat supporters niets missen van hun favoriete 
club. Daarnaast denk je mee over nieuwe concepten voor alle kanalen van PSV en 
de uitrol daarvan op social media. 
   
Primaire kerntaken van de stageplaats Social Media? 

• Content verzinnen, creëren en plaatsen op alle PSV-kanalen 



 

 

 

 

• Creatief meedenken met collega’s binnen het hele bedrijf 

• Meedenken over social-activaties en campagnes 
 

Wie zoeken wij op de afdeling Marketing & Media?  

• MBO of HBO student in de richting van marketingcommunicatie  

• Je hebt veel affiniteit met social media en kent alle kanalen op je duimpje 

• Ervaring met Photoshop/Premiere Pro is een pre 

• Flexibel inzetbaar, bereid in de weekenden en avonduren te werken 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Je volgt het voetbal op de voet en PSV in het bijzonder 

• Je bent creatief en hebt een hands on mentaliteit 
  

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden die 
horen 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.   


