
 

   
 

 
Vacature - stage Sport & bewegen op Sportpark Marslanden 
Functie:  Stagiair(e) Sport & Bewegen MBO (3e & 4e jaars)  
Aantal uur:  Minimaal 12 uur 
Stageduur:  Volledig schooljaar 
Locatie:  Sportpark Marslanden 
 

Wat doe je als stagiaire Sport & Bewegen? 
- Je gaat samen met Stichting Sportpark Marslanden en SportService Zwolle aan de slag om 

Zwollenaren rondom het sportpark in bewegen te krijgen op en rondom het sportpark; 

- Je bent veel te vinden op de sportvelden om beweegactiviteiten te begeleiden; 

- Je maakt verbinding tussen verschillende partijen binnen de wijk, school of vereniging; 

- Je ondersteunt het beweegteam van de buurt bij schoolsporttoernooien, coachen van kader bij 
verenigingen en het organiseren van sportieve activiteiten; 

- Je bent werkzaam binnen een beweegteam. 
 

Wat vragen wij van jou?  
- Flexibiliteit; 

- Daadkracht; 

- Je staat open voor het werken met verschillende doelgroepen (0-99 jaar); 

- Je vindt het leuk om het veelzijdige beroep van buurtsportcoach te ervaren; 

- Je bent elke stagedag volledig inzetbaar. 
 

Wat hebben wij jou te bieden? 
- Een professionele stageplek; 

- Diversiteit in werkzaamheden; 

- Je wordt onderdeel van een team. 
 

Wie zijn wij?  

Stichting SportService Zwolle is dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar. 
Onze ambitie is van Zwolle een sportstad te maken waar sport en bewegen dé basis is voor een 
gezonde leefstijl. We doen dit voor inwoners door krachten te bundelen met sportverenigingen, 
onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit geeft ons energie en daar zijn we trots op.  
Wij zetten ons actief in om zoveel mogelijk Zwollenaren te laten sporten en bewegen bij vitale 
sportverenigingen in de stad. 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    www.sportparkmarslanden.nl  

                                      
 

 
 
 
 

http://www.sportservicezwolle.nl/
http://www.sportparkmarslanden.nl/
https://www.instagram.com/sportservice038/
https://twitter.com/sportservice038
https://www.facebook.com/SportServiceZwolle/
https://www.linkedin.com/company/1247174/admin/
https://www.facebook.com/marslanden/
https://twitter.com/MarslandenSport/media


 

   
 

 
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 motivatie mét 
CV, stagedagen en hoe je ervoor staat met je kerntaken vóór 20 mei 2022 gericht aan Veronique 
Habekotte. Mail je bericht naar v.habekotte@sportservicezwolle.nl o.v.v. Sport & Bewegen MBO 
Stagiaire BOS – Sportpark Marslanden 

mailto:v.habekotte@sportservicezwolle.nl

