
 

Sportieve stage gericht op logistiek 

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? 

Al 15 jaar worden de Nationale Sportkampen door heel Nederland georganiseerd. Kinderen van 4 tot 18 jaar 

hebben hier de tijd van hun leven, doordat ze echt worden uitgedaagd. Het beter worden, zelfvertrouwen 

krijgen door sport en veel plezier maken, dat zijn de belangrijkste pijlers. De kampen die we organiseren zijn 

voornamelijk hockeykampen, maar we organiseren ook voetbal-, tennis-, rugby- en andere sportkampen voor 

zowel breedte- als topsport.  

Hoe werken wij? 

Het jonge team van de organisatie bestaat uit vijf vaste medewerkers en wordt in kampperiodes ondersteund 

door 300 begeleiders per jaar. De werkzaamheden zijn afwisselend en uitdagend en worden afgestemd op 

jouw kwaliteiten. De sfeer is informeel en sportief, waarbij we echte winnaars zijn. We willen altijd het beste 

resultaat halen.   

Wat zijn jouw taken? 

Jij zal onderdeel zijn van de logistieke afdeling. Jouw invloed ligt met name bij het regelen van de materialen en 

de uitdaging hoe we deze materialen verdelen over de kampen. Ook zal je bezig zijn met de vraag hoe we het 

materiaal zo efficiënt mogelijk van A naar B krijgen. Afhankelijk van je opdracht van school zal je ook de (mede) 

verantwoordelijkheid krijgen over project om te begeleiden, leiding over te geven en te organiseren. Daarnaast 

ondersteun je bij het organiseren van de sportkampen. 

Wat is je profiel? 

Wij zoeken een ambitieuze, sportieve student die van aanpakken houdt, risico durft te nemen, slagvaardig en 

enthousiast is. Hierbij horen de volgende competenties: 

• Organisatorische vaardigheden 
• Resultaatgericht samenwerken  
• Zelfstandig kunnen werken 
• Flexibel en stressbestendig 
• Kwaliteitsgericht  
• Hockeyer zijn is een pré, geen must. 
• Rijbewijs is een pré, geen must. 

 

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 

Interesse? Stuur je motivatie met een cv naar begeleiding@nationalesportkampen.nl  

Social media: 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCu7jj5jEANjYIeEyeYH761Q  

Facebook: https://www.facebook.com/nationalesportkampen/  

Instagram: https://www.instagram.com/nationalesportkampen/  


