
 

 
Vacature Stage Marketing Skate Days  
Skate Days draait om het ontwikkelen van skateboarden. Als stagiair Digital Marketing ben je 
verantwoordelijk voor het laten zien van deze ontwikkeling aan de buitenwereld en het verspreiden 
van onze boodschap. Je denkt mee over waar online onze kansen liggen en hoe Skate Days zijn 
bereik nog meer kan vergroten. Je gaat aan de slag met social media, website, analytics en 
communicatie. Wij zijn op zoek naar iemand die zelfstandig werkt en vanzelfsprekend voor de 
hoogste kwaliteit gaat.  
 
Jouw ervaring 

1. Je bent 3e of 4e jaars met een relevante (marketing) hbo opleiding. 
2. Je hebt passie voor action sports en het ontwikkelen van action sports. 
3. Je bent een teamplayer en je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel. 
4. Je bent gedreven, neemt initiatief en bent gestructureerd. 
5. Je bent flexibel, je wilt graag nieuwe dingen leren en gebruikt je tijd effectief.  
6. Je bent representatief en communicatief vaardig.  
7. Je kan zelfstandig werken. 
8. Kennis van digitale marketing best practices is een pré.  

De verantwoordelijkheden  

● Communicatie en marketing: het uitvoeren van van een communicatie- en marketingplan en 
het in kaart brengen van kansen. 

● Contentproductie: je werkt mee aan de productie van content die past bij de doelgroep van 
Skate Days. Je brainstormt mee over de ontwikkeling van leuke content, social media posts 
en de strategie. 

● Digital: je plaatst regelmatig posts op de Skate Days social media. Je bedenkt leuke copy 
voor die bij onze doelgroep past. Je bedenkt gepaste antwoorden op de reacties van onze 
social media volgers om zo de engagement te verhogen. Je rapporteert over de social media 
prestaties. 

● Events: je ondersteunt Skate Days bij onze events. Je zorgt ervoor dat alle digitale kanalen 
voorzien zijn van de juiste content die een hoog bereik en engagement tot gevolg hebben.  

● Data analyse: je gebruikt de beschikbare databronnen om de digitale prestaties van Skate 
Days te meten en te analyseren. Je stelt regelmatig een rapport op om vervolgens de digitale 
prestaties van Skate Days te optimaliseren.  

Wat bieden wij 

● 32-40 uur per week; 
● een lekkere lunch; 
● gezellige en informele werksfeer; 
● een vergoeding van € 300 bruto op basis van full time. 

Periode 
Flexibel in te vullen. Lengte: 20-24 weken. In overleg is een kortere of langere periode mogelijk.  

Motivatiebrief 
Geef in je motivatiebrief aan waarom jouw ervaring aansluit bij deze functie binnen Skate Days. Wij 
zijn benieuwd wie jij bent, wat jij wil bereiken en waarom jij bij Skate Days stage wil lopen. Stuur ook 
je CV mee! Dit kan je sturen naar max@skatedays.nl. 

  
website 

facebook 
instagram 

Skate Days © 
 

mailto:max@skatedays.nl
http://www.skatedays.nl/
http://www.facebook.com/skateweek
https://www.instagram.com/skatedaysnl/

