Organiseren Vakantietoernooien voor de leerlingen van de basisscholen van de gemeente Tilburg
Wil jij werken in een sportieve en dynamische omgeving, met diverse contacten binnen Tilburg? Ben
jij op zoek naar een maatschappelijk relevante opdracht? Dan heeft afdeling Sportbedrijf, team
Sportstimulering een leuke stageopdracht voor jou!
Aanleiding
In de schoolvakanties organiseert Sportbedrijf Tilburg sporttoernooien voor basisschoolkinderen in
de gemeente Tilburg. Dit doen we in samenwerking met de Tilburgse sportverenigingen. Het is een
unieke competitie tussen basisscholen. Leerlingen maken kennis met diverse sporten en 'Fair Play'.
Daarnaast zijn ze ook nog eens lekker in beweging tijdens de vakantie. Inschrijven voor deze
toernooien verloopt via de scholen.
Jouw stage
Je organiseert, plant en voert o.a. de volgende Vakantietoernooien uit:
1e periode: oktober - januari
 Hockey
 Zaalvoetbal
2e periode: februari - mei
 IJssport
 Veldvoetbal



Zwemsport: onder voorbehoud
Beeball/Softbal: onder voorbehoud

Je communiceert met 60 basisscholen. Ook stem je af met diverse andere externe partners zoals
verenigingen, accommodaties, sponsors, leveranciers etc.
Het resultaat zijn geslaagde Vakantietoernooien waarbij de kinderen met veel plezier actief bezig zijn
geweest, de ouders trots zijn en de externe partners tevreden.
Periode en uren
Oktober-januari of januari - mei. Uren in overleg.
Wat bieden wij?
Je wordt professioneel begeleid en je krijgt de kans om onder begeleiding je competenties te
ontwikkelen. Je werkt binnen een leuke afdeling met collega's die zich inzetten voor sport in Tilburg.
Wie ben jij?
Wij zoeken een enthousiaste student (MBO4/HBO) die goed kan organiseren en plannen en goede
communicatieve vaardigheden heeft. Daarbij ben je accuraat en toon je initiatief. Het is belangrijk
dat je zelfstandig kunt werken én dat je beschikbaar bent in vakanties.

Wie zijn wij?
Met ongeveer 215.000 inwoners is Tilburg de 7e gemeente van Nederland. Het bestuur heeft
aandacht voor geluiden uit de stad, geeft nieuwe initiatieven de ruimte en zet in op wat écht werkt.
Werken voor Tilburg is uitdagend, er kan en mag veel, en we verwachten ook veel van je.
Sportbedrijf Tilburg is één van de 19 afdelingen van de gemeente Tilburg. Het Sportbedrijf beheert &
exploiteert de sportvoorzieningen van de stad. Daarnaast is de afdeling er om zoveel mogelijk
mensen aan het sporten te krijgen en te houden. Meer informatie op Sport in Tilburg.
Interesse
Word jij enthousiast van deze opdracht?
Stuur je motivatie en CV naar sylvia.van.trier-berens@tilburg.nl

