HBO of MBO Stage Aangepast Sporten
Periode: schooljaar 2017-2018
Algemene gegevens:
Sportservice provincie Utrecht
Van Renesselaan 32A
3703 AJ Zeist
www.sportserviceprovincieutrecht.nl
info@sportserviceprovincieutrecht.nl
De organisatie:
Sportservice provincie Utrecht is het servicebureau op het gebied van sport en bewegen in de
provincie Utrecht. In samenwerking met verschillende gemeenten voeren wij diverse sportprojecten uit
voor diverse doelgroepen. Ons team bestaat uit jonge enthousiaste mensen. We werken hard in een
gezellige sfeer. Met z’n allen proberen we iedereen in de provincie Utrecht in beweging te krijgen en te
houden!
De stage:
Je bent medewerker aangepast sporten en zet je voornamelijk in voor het Samenwerkingsverband
Utrecht West. Dit is een regionale samenwerking van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht
en Woerden op het gebied van aangepast sporten. Je coördineert, organiseert en voert sport- en
beweegactiviteiten uit voor mensen met een beperking. Daarbij werk je nauw samen met onder meer
sportaanbieders, scholen en professionals uit de sport. Bovendien doe je een inventarisatie onder
sportaanbieders en voer je kleinschalige onderzoeken uit bij woonvormen, dagbesteding,
woonzorgcentra en speciaal onderwijs. Ook ondersteun je bij themabijeenkomsten aangepast sporten
voor sportaanbieders. Met elkaar bekijken we welke werkzaamheden het beste bij jouw stage passen.
Meer informatie vind je op www.aangepastsporten.nu.
Overige werkzaamheden:
Naast de tijd die je met aangepast sporten bezig bent, ondersteun je collega’s in de uitvoering van
andere projecten, zodat je kennis maakt met een breed assortiment aan sportstimuleringsprojecten.
De eisen:
We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde derde- of vierdejaars HBO- of MBOstagiair(e) die flexibel is en initiatieven toont. De student is twee tot vier dagen per week beschikbaar.
Het aantal dagen is afhankelijk van het aantal stagedagen dat de opleiding bepaalt. De stagiair werkt
voornamelijk vanuit ons kantoor in Zeist. Wij zijn voor dit project op zoek naar een teamplayer die kan
samenwerken met de verschillende partners en affiniteit heeft met de doelgroep.
Let op: het gaat om een uitvoeringsstage en niet om een onderzoeksstage.
Overige informatie:
Sportservice provincie Utrecht hanteert geen stagevergoeding.
De werklocatie in Zeist is goed met het openbaar vervoer te bereiken.
Solliciteren
Stuur je motivatiebrief en CV naar Sandra van Wijhe-Faase via
sandra.van.wijhe@sportserviceprovincieutrecht.nl. Wil je meer informatie over deze stage? Bel gerust
naar 030-209 99 98.

