
Stagiair coördinator sport, bewegen en gezondheid – Stichting De Betrokken 

Spartaan 

Stagebedrijf   - Stichting De Betrokken Spartaan 

Locatie   - Rotterdam 

Soort stage  - Meewerkstage 

Opleidingsniveau - MBO  

Startdatum  - Per augustus/september 2022 

Periode  - 5 maanden of meer 

 

Hoe ziet deze kans eruit? 

Stichting De Betrokken Spartaan, de maatschappelijke organisatie van Sparta 

Rotterdam, de oudste betaald voetbalclub van Nederland, is op zoek naar een stagiair coördinator 

sport, bewegen en gezondheid. Wij verwachten van een stagiair dat hij/zij flexibel is ingesteld en 40 

uur per week voor de club kan werken. De voornaamste bezigheden zijn: 

 Coördineren van de verschillende activiteiten  

 Ondersteunen van de buurtsportcoach 

 Contact onderhouden met de sportcoahes op de pleinen  

 Evenementen op de pleinen organiseren 

 Zo veel mogelijk kinderen uit de wijk op de pleinen actief aan het sporten krijgen  

Zie jij het als uitdaging om dagelijks in de voetballerij te werken en betrokken te zijn bij het eerste 

elftal van een betaald voetbalclub? Grijp deze kans en meld je snel aan! 

Functie-eisen 

 Je bent 5 dagen per week beschikbaar op het kantoor van de club en buiten op de pleinen 

 Je hebt affiniteit met sport  

 Je moet goed kunnen omgaan met verantwoordelijkheid en bijkomende druk 

 Een flexibele werkinstelling 

 Je bent representatief, want je draagt het Sparta logo 

 Wonend binnen een uur van het Sparta Stadion (met Openbaar Vervoer) 

Werkomstandigheden 

Je werkt vanaf het kantoor in het Sparta Stadion en buiten op de pleinen. Samen met je jonge, 

enthousiaste collega’s van de maatschappelijke afdeling ga jij dagelijks de activiteiten op de pleinen 

coördineren. Eigen inbreng en creativiteit bij het organiseren van evenement worden erg 

gewaardeerd.   

Vaardigheden 

 Sportief 

 Flexibel en zelfstandig 

 Pro-actief 

 Stressbestendig 

 Werken in teamverband  

Contact: 

Interesse? Mail jouw CV en motivatiebrief naar SecretariaatDBS@sparta-rotterdam.nl 

mailto:SecretariaatDBS@sparta-rotterdam.nl

