CULTUUR- &
SPORTSTIMULERING
NEDERLAND
Cultuur- & Sportstimulering Nederland ontwikkelt sport- en cultuurprojecten voor gemeentelijke afnemers. Inmiddels zijn in bijna 100 gemeenten o.a. de producten Sjors Sportief/ Sjors Creatief (basisschooljeugd), Try Out
(middelbare scholieren) en Max Vitaal (senioren) te vinden. Wij houden ons bezig met het (door)ontwikkelen
van (nieuwe) producten en spelen in op de beleving van meerdere doelgroepen om deze met sport & cultuur
in aanraking te laten komen. Dit doen we door o.a. kennismakingsactiviteiten aan te bieden.
Naast de genoemde producten hebben we ook een platform ontwikkeld: een eigen website voor gemeenten
of overkoepelende sport- en cultuurorganisaties waarop alle genoemde concepten geïntegreerd zijn met behoud van hun eigen uitstraling.
Ter versterking van ons kleine en informele bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Communicatief vaardige DTP-er/vormgever
(32 uur per week)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde en getalenteerde DTP-er met eigen creatieve inzichten in
vormgeving. We zijn nieuwsgierig naar jong talent met vernieuwende ideeën.

Meer dan vormgeven!
Vormgeven en DTP-en zijn belangrijke taken binnen deze functie, maar we bieden ook afwisselende
werkzaamheden, zoals:

•
•
•

Nauw contact met sportverenigingen en creatieve aanbieders
Telefonische helpdesk voor bijvoorbeeld het ondersteunen van inschrijvers op activiteiten
Meedenken bij het verbeteren en ontwikkelen van (nieuwe) producten en promotiemateriaal

Ben jij onze ideale kandidaat en jij hebt
• Een uitstekende beheersing van Indesign en een goede beheersing van Photoshop en Illustrator
• Een opleiding op MBO/HBO niveau, bijvoorbeeld Grafisch Lyceum of Media College
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Een zelfstandige en daadkrachtige werkopvatting
• Plezier in contact met klanten
• Zin om in een klein, maar groeiend bedrijf te werken
Laat van je horen!
Stuur voor 1 januari 2019 een beknopt CV en plezierige motivatie naar info@sportstimulering.nl
en wie weet nodigen we je uit om eens nader kennis te maken bij ons in
D’n Office, Loopkantstraat 25 te Uden.

