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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! 

 

Waar zijn wij naar op zoek? 

 

Mbo-, of hbo-student voor de afdeling Communicatie & Marketing  

Onbekend maakt onbemind. Sportbedrijf Lelystad wil met haar projecten alle inwoners aan het 

bewegen krijgen. De inwoner moet dan natuurlijk wel weten dat die projecten er zijn en daar 

kom jij in het plaatje. Samen met jouw collega’s van de afdeling Communicatie & Marketing 

ben je dagelijks bezig om deze informatie zo vindbaar en creatief mogelijk weg te zetten.   

 

De afdeling Communicatie & Marketing is gericht op de profilering (imago en identiteit) van 

Sportbedrijf Lelystad en verantwoordelijk voor alle externe communicatie met de inwoners van 

Lelystad. Daarnaast ondersteunt de afdeling de andere afdelingen met hun communicatie over 

de producten, diensten, activiteiten en evenementen van het Sportbedrijf. Dit is op basis van 

advies & uitvoering. Tevens is de afdeling betrokken bij de totstandkoming van diverse 

producten of projecten.  

 

Voor de afdeling Communicatie & Marketing zijn wij op zoek naar 3e of 4e jaars studenten 

Communicatie en/of Marketing. Je gaat ons (verder) helpen bij:  

• Onderzoeken; 

• Meedenken en werken in de communicatie (online en offline); 

• Redigeren van teksten, maken van sociale media berichten, foto’s maken van 

projecten.  

 

Hbo-student voor Stichting Lelystad Vitaal 

Stichting Lelystad Vitaal is opgericht door Sportbedrijf Lelystad, dat sinds 1998 uitvoering 

geeft aan het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. De stichting haalt geld op voor sport- en 

beweegprojecten die bijdragen aan de vitaliteit van onze inwoners. En dat is hard nodig. 

Lelystad scoort namelijk op een groot aantal gebieden onder het landelijk gemiddelde. Denk 

daarbij aan overgewicht, kinderen die leven in armoede, eenzaamheid onder ouderen, 

voortijdige schoolverlaters of leden van een sportvereniging. Het geld dat nodig is voor de 

projecten komt binnen via subsidie- en fondsenweving en samenwerking met bedrijven. 

Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol; we informeren partners en bouwen aan onze 

zichtbaarheid en naamsbekendheid. We werken hiervoor met een communicatieplan. In dat 

plan zijn onder meer opgenomen: een jaarplan, een jaarverslag, nieuwsbrieven, de website en 

sociale media. Ook de organisatie van netwerkbijeenkomsten voor partners staat erin vermeld.  

 

Voor Stichting Lelystad Vitaal zijn wij op zoek naar een 3e of 4e jaars hbo-student die een 

opleiding Communicatie volgt en al goed zelfstandig werkt. Het leuke aan deze stage is dat er 

veel verschillende communicatieve werkzaamheden binnen Stichting Lelystad Vitaal op te 

pakken zijn.  

 

 

https://www.sportbedrijf.nl/
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Hbo-student voor de afdeling Exploitatie Sportaccommodaties 

Onze afdeling Exploitatie Sportaccommodaties beheert en onderhoudt verrschillende 

sportcomplexen in Lelystad om deze aantrekkelijk te houden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 

nieuwe initiatieven te bedenken op het gebied van sport- en beweegactiviteiten en 

evenementen. Dit levert geld en bereik van nieuwe doelgroepen op. En dat helpt weer om ons 

voornaamste doel, ‘Lelystad vitaler maken’, te behalen.   

 

Het aanbieden van bedrijfssportdagen sluit goed aan op bovenstaande. Help jij ons hierbij? We 

zij op zoek naar een 3e of 4e jaars hbo-student die bijvoorbeeld de opleiding sportkunde, 

marketing en communicatie gericht op sport en bewegen volgt. Hij of zij gaat zich bezighouden 

met: 

• Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een sportdag of evenement voor 

bedrijven. 

• Het schrijven van een plan van aanpak, het maken van een financieel overzicht en een 

draaiboek voor de sportdag of het evenement.  

 

Stagiaires voor de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit 

Met de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit willen we een stad creëren waarin iedereen sportief 

mee kan doen. Een stad waar sport, bewegen & vitaliteit een belangrijke plek inneemt.  

We stimuleren 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 deze afdeling zijn 

we op zoek naar twee stagiaires: 

 

Stagiair(e) 3e jaar hbo-student van een sport gerelateerde opleiding 

De buurtsportcoaches en de verenigingsondersteuner zijn voor aankomend schooljaar op zoek 

naar één 3e jaars hbo-student van een sport gerelateerde opleiding. Onze nieuwe stagiair(e):  

• ondersteunt in de uitvoering van een verenigingsmonitor; 

• treft voorbereidingen voor de sportverkiezingen 2023; 

• zet een onderzoek op naar sport en dementie.  

 

Stagiair(e) voor Speciale doelgroepen 

Als stagiair(e) buurtsportcoach Speciale doelgroepen wordt je projectleider van de 

Sportspullenbank. (zie voor meer informatie over dit initiatief de website 

www.sportbedrijf.nl/sportspullenbank). Hiernaast loop je mee met de uitvoer van verschillende 

beweeginitiatieven zoals Bewegen op Maat en FitStap. Het is een dynamische stage met 1 

hoofddoel en allerlei interessante vernieuwende werkzaamheden. 

 

Stagiaires voor de afdeling Horeca 

In Sporcentrum De Koploper bevindt zich een horecagelegenheid die onze bezoeker vanuit 

zowel het zwembad als daarbuiten voorziet van een hapje en een drankje. In restaurant De 

Inloper is geen dag hetzelfde. Je krijgt te maken met zeer diverse doelgroepen. Daarnaast is 

er genoeg afwisseling. Je werkt namelijk in de keuken, het restaurant en in het zwembad.  

 

De afdeling Horeca ontvangt in het schooljaar 2022-2023 graag ondersteuning van mbo-, of 

hbo-studenten van horeca gerelateerde opleiding voor: 

• alle horecawerkzaamheden in restaurant De Inloper. 
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Stagiaire(e)voor de afdeling bedrijfsvoering, beheer & gebouwen  

Als sporthalbeheerder zorg jij als stagiair(e), samen met zeven collega sporthalbeheerders 

ervoor dat de (sport)accommodaties schoon, veilig en bruikbaar zijn. 

 

Voor de afdeling beheer zijn wij op zoek naar een mbo-student die ons ondersteunt bij: 

• Klaarzetten van materialen 

• Opruimen en schoonmaken van de (sport)accommodaties 

• Ondersteuning biedt bij het beheren van (sport)accommodaties 

• Toezichthouden 

• Licht technische werkzaamheden 

 

We zijn op zoek naar een stagiair(e) die dienstverlenend en probleemoplossend gericht is. 

 

Ben jij op zoek naar een stageplek bij ons? 

Denk jij dat één van bovenstaande stages goed aansluit bij jouw opleiding? Dan maken wij 

graag kennis met jou. Stuur jouw motivatiebrief naar Kim van Dijk, coördinator 

Sportactiviteiten & Stages, via e-mail k.vandijk@sportbedrijf.nl. Heb je vragen of wil je meer 

informatie? Mail dan ook naar Kim van Dijk.  
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