
 

Sportieve stage bij de Nationale Sportkampen! 
 

Zoek je een sportieve, informele werkomgeving waar je een ambitieuze, strategische opdracht kan vervullen? 

En ben je ondernemend, durf je risico te nemen en wil je graag echt invloed hebben? Dan kan deze stage wat 

voor jou zijn! 

 

Wie zijn wij? 

Nationale Sportkampen is organisator van sportkampen door heel Nederland in de mei-, zomer-, herfst- en 

kerstvakantie. Nationale Sportkampen organiseert diverse  soorten sportkampen voor kinderen tussen de 4 en 

17 jaar. Het grootste deel van de sportkampen bestaat uit hockeykampen, maar ook voetbal-, tennis,- rugby-, 

sport&spel- en multisportkampen worden aangeboden.  

 

Het kantoor is gevestigd in Bussum, wat de perfecte locatie is, omdat het centraal is gelegen en vlakbij het 

treinstation ligt.  

Wat zijn jouw taken? 
Jouw werkzaamheden als stagiair zullen divers zijn en je zal zelfstandig aan de slag gaan tijdens deze stage. Er 
heerst een informele werksfeer, waarin veel ruimte is voor zelfontplooiing en eigen ideeën. Je maakt onderdeel 
uit van het team dat als hoofdtaak heeft de Nationale Sportkampen te organiseren. De Nationale Sportkampen 
geven je verantwoordelijkheid en de kans om een eigen project aan te pakken, zoals het organiseren van een 
toernooi of een sportevenement. 

Er zijn verschillende functies bespreekbaar: 

- Promotie & marketing 
- Begeleiding, ontwikkeling hockeyprogramma & werving 
- Logistiek & organisatie 
- Voetbal- en Tenniskampen 
- Clubcommunicatie & promotie 

 
Wat is je profiel? 
 

- Affiniteit met sport  
- Organisatietalent 
- HBO of WO denkniveau  
- Rijbewijs is een pre  
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 
- Secure, zelfstandige en assertieve instelling 

 
Wat bieden wij jou? 
 

- Een boeiende stage bij een informele en sportieve organisatie 
- Professionele begeleiding door enthousiaste collega’s die sport als passie hebben   
- Veel zelfstandigheid en vrijheid maar wel met goede begeleiding 
- Een stage vergoeding 

 

Enthousiast?  
Als je vragen hebt, kan je bellen naar 035-5445330 en vragen naar Jesper de Korte.  Stuur je CV met 
motivatiebrief naar begeleiding@nationalesportkampen.nl.  
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