
 

Vacature – afstudeer/stage onderzoek 3e /4e jaars 
Imago onderzoek SportService Zwolle – start periode in overleg 

SportService Zwolle voelt zich goed in haar identiteit, maar klopt deze ook bij haar doelgroep? Met de 
resultaten van het onderzoek wil zij aan de slag. Bij het uitvoeren van dit onderzoek hebben we jouw 
hulp nodig.  

Wat ga je doen? 
• Je werkt aan de voorbereiding van het onderzoek; 

• Je stelt een oa. vragenlijst op voor de doelgroep; 

• Je verzamelt de gegevens van de doelgroep voor distributie; 

• Je voert gesprekken met de respondenten indien nodig voor verdieping;  

• Je adviseert de marketing communicatie adviseur over de resultaten van het onderzoek; 

• Je maakt een adviesrapport;  

• Je signaleert knelpunten tijdens het onderzoek; 

• Je hebt contact met partners van SportService Zwolle. 

Wij verwachten van jou: 
• Je bent proactief; 

• Je kan zelfstandig werken aan een onderzoek; 

• Je hebt kennis van data verzamelen;  

• Je hebt kennis van data verwerken;  

• Je kan goed werken met excel; 

• Je bent verbaal sterk;  

• Je kan klantgericht schrijven;  

• Je durft kritiek te geven maar ook te ontvangen; 

• Je bent een samenwerkingspartner.  
 

Hoe ziet je dag eruit?  

Je komt te werken in een hecht team van enthousiaste collega’s met een hart voor sport. Je wordt 
onderdeel van deze sportieve familie. SportService Zwolle heeft jarenlange ervaring in het werken met 
studenten. Jaarlijks komen er zeker twintig studenten bij ons stagelopen om het werkende leven te 
proeven.  Je krijgt mogelijkheid tot een werkplek bij SportService Zwolle op het kantoor aan het 
Stadionplein 23 (MAC3PARK PEC Zwolle stadion). Jouw directe contactpersoon is de marketing 
communicatieadviseur die je tevens begeleidt in het onderzoek. In overleg bepalen we het aantal uur 
dat je werkt aan je onderzoek.  

 
Wie zijn wij?  
Stichting SportService Zwolle is dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar. 
Voor sportverenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven.  Wij zetten ons actief in 
om zoveel mogelijk Zwollenaren en omliggende regio te laten sporten en bewegen op een manier dat 
bij hem past. Inclusiviteit is voor ons vanzelfsprekend. Met een hecht en ambitieus team van bijna 60 
medewerkers streven wij ernaar om de kracht van de sport te benutten om (maatschappelijke) 
meerwaarde te creëren voor de sportverenigingen en voor een groot netwerk van relevante partners.  

 



 

Wil je een beeld krijgen bij SportService Zwolle?  
Kijk dan eens op onze website of social media:  
www.sportservicezwolle.nl 
Instagram: sportservice038 
Facebook: SportServiceZwolle  
Twitter: @SportService038 
Linkedin: SportService Zwolle 

 

Ben jij de student die wij zoeken?  
Herken jij je in de beschrijving en wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan je schriftelijke reactie met 
cv gericht aan Sharon Wassen.  
Mail je bericht naar communicatie@sportservicezwolle.nl o.v.v. afstudeer/stage opdracht imago 
onderzoek.  
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