Stagiaires MBO/HBO sport management / marketing / event management (m/v)
Tennis – en squashcentrum Nieuwe Sloot in Alphen aan de Rijn zoekt MBO/HBO stagiaires om het jeugdbeleid
vorm te geven en de jeugd activiteiten te helpen organiseren. Door mee te werken op de afdeling doet de
stagiair brede ervaring op. We zoeken een stagiair met een hands-on mentaliteit, die zelfstandig kan werken,
creatief is en meedenkt over de uit te voeren activiteiten.
De taken zijn :









Coördineert in samenwerking met de manager squash, de hoofd trainer en de medewerker events
de planning en uitvoering van jeugd activiteiten in de betreffende stage periode.
Denkt mee over marketing en salesactiviteiten van jeugd squash
Ondersteunen bij alle andere aspecten van de afdeling squash
Het enthousiasmeren en motiveren van nieuwe jeugd voor squash.
Het organiseren van sportdagen en andere evenementen
Het opzetten van nieuwe sport en spel activiteiten
uitvoeren van bestaande sport en spelactiviteiten
De stagiaire sport-, spel- en bewegen begeleider is lid van het squash team van het centrum, de
werkzaamheden vinden voornamelijk binnen het centrum plaats, maar in voorkomende gevallen ook
bij scholen of bij sportaccommodaties in Alphen aan de Rijn.

Wat verwachten wij van je?








MBO/HBO studie in sportmanagement, marketing/event management (2de of 3de jaars) of MBO CIOS/
sport en bewegen
Passie voor sport met organisatietalent
Affiniteit met de (squash-/racket)sport is een pre, geen must
Enthousiast en gemotiveerd
Communicatief en sociaal vaardig
Stressbestendig en flexibel inzetbaar
Hiernaast vinden we het belangrijk dat je beschikt over doorzettingsvermogen, flexibiliteit,
enthousiasme en stressbestendigheid.

Wanneer


Beschikbaar voor een periode van minimaal 5 maanden van 1 september 2017 tot 1 februari 2018 of
tussen 1 februari 2018 tot 1 juli 2018. (de exacte data van de stageperiode kan uiteraard afwijken en
zal in een eventueel gesprek besproken worden)
o Minimaal 4 dagen per week beschikbaar
o Ook in de weekenden tijdens de evenementen beschikbaar

Wat krijg je er voor terug?
Je krijgt een goede introductie en indruk in het werken bij een sportaccommodatie. Je gaat werken in een
gezellig, dynamisch en sportief team. Je mag gratis gebruik maken van alle sportfaciliteiten en uiteraard zorgen
wij voor deskundige begeleiding.
Wil je meer informatie

Voor meer informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met Gerben de Groot
Mail : gerben.degroot@nieuwesloot.nl
Telefoon : 0172-748494 | 06-39314770

