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Ben jij op zoek naar een leuke stageplaats?  

Binnen een leuk, gezellig en divers bedrijf? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Al 20 jaar bouwt Sportbedrijf Lelystad aan een vitale stad. Een stad waarin iedereen sportief 

mee kan doen. Op de grens van land en water is Lelystad een aantrekkelijke stad om te 

wonen, op te groeien en vrije tijd door te brengen. Vrije tijd die op verschillende manieren 

besteed kan worden. Sport en bewegen zijn daar goede voorbeelden van. Sportbedrijf Lelystad 

stimuleert zoveel mogelijk inwoners om sportief en recreatief in beweging te komen en te 

blijven, vanuit een passie voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl.  

 

Voor de de periode van tenminste maart tot en met mei 2022 zijn we op zoek naar een  

Stagiair(e) op de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit 

Mimimaal 16 uur per week 

  
Functieomschrijving 

We hopen dat jij de enthousiaste en creatieve stagiair(e) bent die wij zoeken. Je werkt mee 

aan de voorbereidingen voor de NOC*NSF Nationale Sportweek die in september is. Je bedenkt 

een unieke actie die het evenement in the picture zet. Uiteraard blijft het niet alleen bij 

bedenken, want je voert jouw actie zelf uit.    

 

Om je alvast wat op weg te helpen staat hieronder een aantal punten die jouw afdeling Sport, 

Bewegen & Vitaliteit belangrijk vindt om mee te nemen in de actie:  

 

• Inwoners komen op een leuke manier te weten dat er weer een Nationale Sportweek 

plaatsvindt en worden over de streep getrokken om mee te doen.  

• Inwoners worden op een originele manier in beweging gebracht in aanloop naar de 

Nationale Sportweek.  

• Inwoners kunnen een leuke prijs winnen door deel te nemen aan de actie.  

• Er worden partners bereikt die de ludieke actie(s) ook onder de aandacht brengen.  

Stageperiode en opleiding 

De stage is in ieder geval van maart tot en met mei 2022. We zoeken een 3e of 4e jaars mbo-

student (CIOS óf Sport en Bewegen), die minimaal 16 uur per week beschikbaar is.   

 
Wat krijg je bij ons?  

Leuke collega’s, een uitdagende opdracht, een stagevergoeding en gratis zwemmen, fitnessen 

en squashen, dat is wat wij jou allemaal te bieden hebben. En dan vergeten we eigenlijk nog 

de wekelijkse arbeidsvitamines.  

 

Sollicitaties en informatie 

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn? Stuur jouw motivatie en curriculum vitae (CV) dan 

naar Kim van Dijk, coördinator Sportactiviteiten & Stages, via k.vandijk@sportbedrijf.nl . Ook 

voor vragen kun je bij haar terecht.    
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