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Stagelopen bij
MediaTribe en
Comeback sports

Stagelopen bij MediaTribe | Comeback
Om jullie een goed beeld van onze organisatie en verwachtingen bij stagiaires te geven, ontvangen jullie hierbij een
antwoord op de volgende vragen:
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-

Wie zijn wij : MediaTribe / Comeback Sports?

-

Wat gaat een stagiaire doen?

-

Welke begeleiding krijgen stagiaires?

-

Welke kwaliteit verwachten wij van onze stagiairs?

-

Wat maakt stagelopen bij MediaTribe / Comeback Sports zo leuk?

-

Hoe belonen wij onze stagiairs?

-

Voorbeelden van werk van eerdere stagiaires

Wie zijn MediaTribe / Comeback Sports?
Comeback Enterprise positioneert merken in diverse branches. Comeback Enterprise is opgesplitst in MediaTribe dat zich
richt op de zakelijke dienstverlening en Comeback sports dat zich richt op de sportbranche.
Ons bureau is gevestigd in de kop van Noord-Holland, het zo geheten West-Friesland. Wij staan voor nuchterheid, een
goede arbeidsmentaliteit en een no-nonsense cultuur. Onze kernwaarden zijn bevlogen (‘there’s always time to launch
your dream!’), plezier (‘no fun, no glory!’), onvervalst (‘what you see is what you get’), verrassend (‘great things never
come from comfort zones’) en aandacht (‘tell me what you pay attention and I will tell you who you are’).
MediaTribe
MediaTribe is een strategisch marketing bureau in Hoorn. Bij MediaTribe stroomt creativiteit door onze aderen. Die
creativiteit stelt onze klanten in staat haar ware identiteit te herontdekken, zodat zij op een duidelijkere en effectievere
manier in contact komt met relevante doelgroepen en waardevolle, kwalitatieve relaties kunt aangaan. Hiervoor hebben
wij 5 stappen van een naam naar een sterk merk ontwikkeld. Met een enthousiast team zijn wij iedere dag bezig om
topprestaties te leveren voor onze relaties. Wij zijn er trots op dat MediaTribe inmiddels een prachtig klantenbestand
hebben opgebouwd, zowel nationaal als internationaal.

Meer info? Kijk dan op: https://mediatribe.nl/
Comeback Sports
Comeback positioneert merken in de zakelijke dienstverlening en in de sportbranche. Vanuit onze full service houding
bieden wij marketing en design als totaaloplossing aan, waarbij wij altijd het hoogst haalbare nastreven.
Sportmarketing oude stijl werkt ongeveer zo: je koppelt een bedrijf aan een bekende sport of sporter en organiseert
samen een event. Je doet een activatie en misschien nog een sponsoring waarna de kous meer of meer af is. Wij geloven
in sportmErketing: waar het woord sportmerk in zit. Sport en merk. Die twee hebben in onze filosofie alles met elkaar te
maken. Wij geloven namelijk in merken, omdat dat zoveel meer inhoudt dan alleen een activatie hier of een
promotionele uiting daar. Door een sporter, team, club of sport als merk te benaderen, heb je het over DNA en
kernwaarden. Kortom wie is die atleet? Welk archetype past bij hem? Waar staat hij – of zij natuurlijk – voor en wat drijft
hem? Tegelijk gaat sportmerketing over merkwaarde, bereik, doelstellingen en verdienmodellen. Maar het één kan niet
zonder het ander, want alleen dan kunnen we recht doen aan unieke talenten, wensen en ontstaan er nieuwe kansen die
we bundelen in een DNA-paspoort.
Meer info? Kijk dan op: https://comebacksports.nl/
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Wat gaat een stagiaire doen?
Volg je een management assistent / office assistent stage bij MediaTribe & Comeback sports, dan hou jij je met het
volgende bezig:
Je bent het eerste aanspreekpunt van onze gasten en verblijdt hen met jouw stralende glimlach. Door jou ziet het kantoor
er altijd verzorgd uit en is alles op voorraad. Je bewaart overzicht en bent creatief in het vinden van oplossingen. Je
ondersteund het directieteam door middel van agendabeheer en administratieve werkzaamheden.
Door jouw leergierige en flexibele houding, zie je alles als een uitdaging.
Jouw hoofdtaken zijn:
•

Gereedmaken van vergaderruimtes bij belangrijke meetings.

•

Je zorgt ervoor dat het kantoor -het visitekaartje van Comeback en MediaTribe- er altijd goed en strak uit ziet.

•

Verzorgen van de kantine- en kantoorbenodigdheden.

•
Ondersteuning op administratieve werkzaamheden, zoals het verzamelen van facturen en bonnen en het
archiveren/digitaliseren van documenten en dossiers.
•

Helpen organiseren van teamuitjes, klant events en feestjes.

•

Beheren van de algemene e-mailbox en doorsturen naar de betreffende afdeling

•

Het ontvangen van gasten

•

Telefoon beantwoorden en postbehandeling

•

Agendabeheer directie (afspraken inplannen en bewaking planning)

•

Invoeren van gegevens in het CRM systeem

•

Notuleren van overleggen d.m.v. verslaglegging, actie-en besluitenlijsten

Wij kijken naar de wensen van de stagiaire op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en houden hier rekening mee bij
de verdeling van bovenstaande werkzaamheden.
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Welke begeleiding krijgen stagiaires?

o

Vanuit officemanagement zijn er twee collega’s die de begeleiding doen: Stefan en
Marlotte. Stefan is algemeen directeur en oprichter van Comeback sports en
heeft jarenlange ervaring met het werken met een management- en office
assistent. Marlotte is momenteel werkzaam als managementassistent bij
Comeback/MediaTribe. Met beide collega’s wordt door de dag heen
overlegd en gesprekken gevoerd om tot het optimale resultaat te komen.
Marlotte regelt alles rondom jouw stage vanuit HR.

o

Wekelijks vindt er een overleg plaats tussen de algemeen directeur en de
managementassistent (en stagiaire), waarin de agenda wordt
doorgenomen en andere belangrijke zaken aan bod komen.

o

De stagiair(e) stelt samen met zijn/haar stagebegeleider vanuit
Comeback/MediaTribe een Persoonlijk Ontwikkel Plan op, waarin de leerpunten voor de
stageperiode worden opgenomen. Dit kunnen leerpunten zijn op het gebied van kennis, maar ook persoonlijke
ontwikkeling (presenteren, zelfvertrouwen, etc.). De stagebegeleider voert maandelijks een gesprek met de
stagiair(e) om de voortgang te bespreken.

Marlotte Windig
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Stefan Kraft van Ermel

Welke kwaliteit verwachten wij van onze stagiairs?
Bij Comeback en MediaTribe heb je een veelzijdige stage. Hierbij ondersteun je de marketeers in concepting en de
uitvoering van diverse marketing vraagstukken. Wij geven stagiaires de kans om zichzelf te ontwikkelen binnen ons
groeiende bedrijf en verwachten daarom de volgende werk- en denkwijze van onze stagiaires:
o

Je bent een echte multitasker

o

Je bent enthousiast, klantvriendelijk en representatief

o

Je steekt graag je handen uit de mouwen

o

Je houdt van organiseren, denkt oplossingsgericht en hebt een hands on
mentaliteit

o

Je hebt geen moeite met het stellen van prioriteiten en hebt oog voor detail

o

Je vindt het prettig om jouw collega’s te ondersteunen en te assisteren waar nodig

o

Je hebt goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift

o

Je volgt een MBO-4 of HBO-studie in de richting van secretariaat, Management assistent of Office
Management.

o

Bent in het bezit van rijbewijs

Hoe belonen wij onze stagiairs?
Onze stagiairs worden beloond met:
•

Centrale positie in een gedreven team van professionals

•

Een werkplek in ons inspirerend kantoor met energieke collega’s in Hoorn

•

Een coach en een persoonlijk- en zakelijk ontwikkelplan

•

Een leuke stagevergoeding

•

Een lach op je gezicht

•

Kans op een contract na afronding van de stage

Comeback sports en MediaTribe zijn beide onderdeel van Comeback Enterprise en delen een kantoor aan de Nieuwe
Steen 25 in Hoorn. Er is een parkeerplaats, maar het kantoor is ook met het openbaar vervoer goed te bereiken. Er rijden
bussen vanaf Hoorn station naar de Nieuwe Steen. ’s Middags lunchen we gezellig samen met elkaar aan een grote
tafel, er worden potjes tafelvoetbal gespeeld, dartpijlen geworpen en de VrijMiBo aan het einde van de week mag
natuurlijk ook niet ontbreken.
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Wat maakt stagelopen bij MediaTribe & Comeback zo leuk?
Op zoek naar een uitdagende stage, waarbij je veel vrijheid krijgt en veel leert? Comeback sports en MediaTribe zijn altijd op
zoek naar nieuwe stagetoppers die ons groeiende team kunnen versterken. Nu kunnen wij onszelf wel verkopen aan jou,
echter geven we liever onze huidige stagetoppers het woord. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen, want waarom is stage
lopen bij ons nou zo leuk?

‘’Je bent echt onderdeel van het team’’
Julia studeert Office Management aan Instituut Schoevers. Volgend jaar studeert ze af. Haar stage als office manager en
projectmedewerker sluit goed aan bij haar opleiding. ‘’Er wordt hier veel naar je mening geluisterd, omdat dit een startup
is. Je bent echt onderdeel van het team. Het team voelt persoonlijk en vertrouwd aan, iedereen wordt in zijn eigen
waarde gelaten’’, zegt Julia. ‘’Door de prettige werkomgeving en goede sfeer op de werkvloer, heb ik het erg naar mijn
zin op kantoor. Ik zou het anderen aanraden om hier stage te lopen, omdat je hier meer leert dan waar je voor komt. Je
draait mee alsof je een werknemer bent, je vragen worden beantwoord en je wordt serieus genomen. Maar daarnaast is
het ook een bedrijf waar – naast hard werken – humor en gezelligheid ook erg belangrijk is. Dat maakt het harde
werken aangenamer.’’
‘’Ik pas hier veel vaardigheden toe die ik heb geleerd op mijn opleiding’’
Koen studeert Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij zit in zijn derde jaar en volgt de
afstudeerrichting sportmarketing. Een sportmarketingstage bij Comeback was hem dan ook op zijn lijf geschreven. ‘’Ik pas
hier veel vaardigheden toe die ik heb geleerd op mijn opleiding. Naast sportmarketing mag ik ook meedenken bij grote
projecten. Op mijn eerste dag werd ik meegenomen naar een afspraak bij Vitesse op Papendal, het sportwalhalla van
Nederland. Dat was een fantastische ervaring. Daarnaast heb ik meegewerkt aan de marketingstrategie met betrekking
tot de Comeback Heroes en ben ik betrokken geweest bij de samenwerking tussen Comeback en Judo bondscoach
Benito Maij en zijn atleten’’, zegt Koen. ”Ik krijg veel verantwoordelijkheid en wordt goed begeleid. Er is een leuke
omgang met elkaar, dat komt omdat het een jong team is. Je kunt met iedereen een praatje maken, maar er wordt ook
hard gewerkt.’’

‘’Als je van uitdaging houdt, is dit een goede stageplek”
Gabriëlla studeert Mediavormgeving aan het Mediacollege. Ze zit in haar derde jaar en loopt nu een designstage bij
MediaTribe en pakt soms ook klussen op voor Comeback. ‘’Toen ik hier stage kwam lopen, had ik net mijn vorige stage
afgerond. In het begin was het wennen, maar ik voelde me hier al snel welkom. Ik werd al snel betrokken bij diverse
projecten. Ik krijg veel hulp van Mark en de ruimte om te leren en mezelf verder te ontwikkelen. Als ik terugkijk op wat ik
eerst kon en wat ik nu kan, dan zie ik die groei heel duidelijk‘’, zegt Gabriëlla. ‘’Ik ga elke dag met plezier naar kantoor.
Als je van uitdaging houdt, is dit een goede stageplek.’’
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‘’De sfeer is goed, het is een open en jong bedrijf”

Julia (ja, we hebben twee naamgenoten bij ons op kantoor) studeert Tourism Management aan InHolland en zit in haar
derde jaar. Julia loopt de citymarketingstage voor Hoorn marketing, maar vindt het leuk dat ze nu werkt bij een bedrijf
waarbij ze ook bij andere dingen betrokken wordt dan alleen toerisme. ‘’Zo houd ik me bijvoorbeeld ook bezig met
evenementen. Ik vind dit soort nieuwe dingen erg leerzaam en deze ervaring helpt me zeker later ook bij het kiezen van
een baan. Ik behaal mijn leerdoelen, wordt goed begeleid en krijg veel vrijheid’’, zegt Julia. ‘’Ik voel me één met het
team. ‘’De sfeer is goed, het is een open en jong bedrijf. Ik zou het anderen zeker aanraden om hier stage te lopen,
omdat je hier veel leert.’’

Ben jij de stagiaire die wij zoeken?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@comebacksports.nl
Wij nemen dan spoedig contact met je op J
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