VACATURE
STAGE
STAGIAIR(E) PLAYGROUND POORT
De nieuwste buitensportlocatie in Almere
Er is ruimte voor maximaal 4 studenten per dag die het leuk vinden om (onder
begeleiding) sport- en spelactiviteiten te bedenken, voor te bereiden, te organiseren
en uit te voeren. In het begin van de stage ben je voornamelijk met de voorbereiding
en uitvoering bezig. Afhankelijk van je ontwikkeling krijg je daarna bij ons veel
vrijheid om je eigen activiteiten te ontwikkelen. Naast het reguliere aanbod help je ook mee met de
organisatie- en uitvoering van (grote) evenementen zoals het sport-ontbijt, vakantieactiviteiten en de
Nationale Sportweek.

Accommodatie

Playground Poort is in oktober 2014 geopend en is de allernieuwste en grootste
playground van Almere. De playground bestaat uit een (multifunctioneel)
voetbalveld, atletiekbaan, tennisveld, basketbalveld, speeltuin en een amfitheater.
Doordat de playground multifunctioneel is ingericht kan praktisch elke sport
worden beoefend. Door middel van het organiseren van een activiteitenaanbod
willen wij de kinderen (en ouderen) stimuleren om meer te bewegen, vaker buiten
te spelen en bieden wij kinderen de mogelijkheid om positieve ervaringen op te
doen.
Op de playground is een sport opslag en een kantoor unit geplaatst waardoor je als
stagiair naast de uitvoering ook rustig kunt werken aan je opdrachten.
De Playground is een goede locatie om jezelf te ontwikkelen door de doelgroep
(mix van diverse culturen en leeftijden) en het open karakter met zijn
kansen en beperkingen (de Playground valt onder de openbare ruimte) en de
mogelijkheid om je eigen initiatieven te ontplooien.
Zie ook:
http://www.facebook.com/buurtsportcoachesalmerepoort
http://www.playgroundpoort.nl

Taken

Het bedenken, voorbereiden, organiseren en uitvoeren van sport- en
spel(vakantie)activiteiten, evenementen en alle bijkomende werkzaamheden.

Dagen/tijden

- De reguliere activiteiten op de Playground zijn op dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag.
- Ook in de vakanties en incidenteel in de weekenden.
- Eventueel is deze stage ook te combineren met een stage bij de buurtsportcoach
in Almere-Oost en Almere-Haven buitenring.

Voor meer informatie kan je terecht op www.deschoor.nl (zie Werk en stage) of mailen naar:
stage@deschoor.nl

VACATURE
STAGE
Functie-eisen

Opleidingsrichtingen: - o.a. MBO Sport & Bewegen niveau 2, 3 en 4 / MBO Sport &
Leisure niveau 2, 3 en 4 / CIOS niveau 2, 3 en 4 / MBO SCW niveau 2, 3 en 4. - o.a.
HBO Leisuremanagement / HBO Sportmarketing / HBO ALO / HBO SPH (1e jaar). Wij
zijn op zoek naar jongens en zeker ook meiden die affiniteit hebben met de
doelgroep en met sport- en spel, die enthousiast en spontaan zijn, die stevig in de
schoenen staan, die initiatiefrijk zijn en verantwoordelijkheid durven te nemen.

Contactpersoon

Frank Timmerman of Sebastiaan Kempers

E-mailadres

timmerman@deschoor of kempers@deschoor.nl

Telefoonnummer

06-21836549 of 06-42741984

Voor meer informatie kan je terecht op www.deschoor.nl (zie Werk en stage) of mailen naar:
stage@deschoor.nl

