
 

   

 

 
Vacature - Eindstage Events bij SportService Zwolle 
Vacature functie:  Stagiair(e) Sport-/Eventmanagement/Sportkunde, MBO/HBO 
Aantal uur:   16-32 uur per week 
 

Wat doe je als stagiair(e) Sport-/Eventmanagement/Sportkunde? 
- Je organiseert diverse evenementen zoals bijvoorbeeld: schoolsporttoernooien, de Koningsspelen, 

Zwolse Mudrun; 
- Je zoekt afstemming en onderhoud contact met sportverenigingen, maar ook met allerlei andere 

partijen (onderwijs, gemeente, bedrijven, …) om de evenementen tot een succes te maken; 
- Bijwonen en/of voorzitten van vergaderingen (veelal ’s avonds), verslaglegging doen, 

voorbereidende werkzaamheden voor de toernooidagen (draaiboeken, wedstrijdschema’s, regelen 
van zaken zoals geluid, prijzen, …); 

- Tijdens de evenementen coördineer je of geef je uitvoering aan diverse taken; 
- Je evalueert evenementen; 
- Tijdens het laatste schoolsporttoernooi van het schooljaar ben jij verantwoordelijk voor het proces 

naar de dag toe, de dag zelf en de evaluatie; 
- Hiernaast kan jij een bijdrage leveren aan het vernieuwen en/of verbeteren van de huidige opzet 

van de diverse events door SSZ te adviseren; 
Let op: het doen van onderzoek/afstuderen behoort zeker tot de mogelijkheden tijdens deze stage. Dit kan goed 

gecombineerd worden. 

 
Wat vragen wij van jou?  
- Je bent een 3e of 4e jaars MBO/HBO student Sport-/Eventmanagement/Sportkunde; 

- Je bent het gehele schooljaar beschikbaar om stage te lopen, af te studeren; 

- Dat je in ieder geval op de dagen dat er evenementen zijn, stage kan lopen of kan regelen met de 

opleiding dat je op deze dagen inzetbaar bent;  

- Je kan coördineren en organiseren; 

- Je bent flexibel, dus dat je ook buiten je stage-uren beschikbaar bent; 

- Je kan goed samenwerken; 

- Dat je gemotiveerd, gedreven, initiatiefrijk en enthousiast bent; 

- Je hebt affiniteit met verschillende doelgroepen (kinderen, ouders/verzorgers, begeleiders, 

leerkrachten van, vrijwilligers van sportverenigingen, enz.); 

- Je bent communicatief vaardig. 

 
Wat hebben wij jou te bieden? 
- Een goede en leerzame stageplaats (Erkend Leerbedrijf); 
- Professionele begeleiding; 
- Een gezellig team; 
- Een plek waar je jezelf kan ontwikkelen en eigen initiatief kan tonen. 

 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
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 

        
 

Ben jij de stagiair(e) Sport-/Eventmanagement/Sportkunde die wij zoeken?  
Herken jij je in de beschrijving en wil je graag bij ons aan de slag? Stuur dan vóór 20 mei 2022 je 
schriftelijke reactie met CV gericht aan Marco Welink. Mail je bericht naar 
m.welink@sportservicezwolle.nl o.v.v. Stagiair(e) Events Zwolle. 
 

http://www.sportservicezwolle.nl/
mailto:m.welink@sportservicezwolle.nl
https://www.instagram.com/sportservice038/
https://twitter.com/sportservice038
https://www.facebook.com/SportServiceZwolle/
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