Werken bij SAMEN. Lycurgus als stagiaire MANAGEMENTTEAM
Wij zoeken enthousiaste stagiaires om ons managementteam, van eredivisie volleybalclub SAMEN.
Lycurgus te assisteren.
Wat ga je doen?
Samen met het managementteam van Lycurgus organiseren wij samen alle uitvoerende activiteiten
rondom de club in het huidige of komende seizoen. Voorbeelden van taken die jij op je neemt zijn:
• Contact met partners leggen en onderhouden
• Allerhande wedstrijdzaken
• Alle voorkomende organisatorische zaken rondom evenementen
• Inrichting en uitvoering van het ticketing systeem
• Maatschappelijke projecten ondersteunen
• Regelen benodigde materialen (promotioneel, functioneel)
• Creatieve ideeën bedenken om events neer te zetten
• Commerciële activiteiten bedenken en uitvoeren
• Contact met volleybalverenigingen in de buurt opzetten en onderhouden
• Tijdens het event als coördinator en als aanspreekpunt fungeren
Wat zoeken wij?
Wij zoeken een MBO of HBO student met passie voor (top)sport en event organisatie en deze
vaardigheden:
• Hands-on mentaliteit
• Kan gestructureerd en zelfstandig werken
• Goede communicatie- en organisatievaardigheden
• Enthousiaste en toegankelijke teamspeler
• Is creatief
• Beschikbaar voor 16-40 uur per week tot en met mei (minimaal 5 maand beschikbaar)
Specifieke onderzoeksrichtingen waar je aan kunt denken:
• Het onderzoeken van het sponsorhuis en het maken van een structureerd marketingplan.
Het liefst resulteren in een geheel nieuw sponsorhuis
Wat bieden wij?
De stichting waar SAMEN. Lycurgus onder valt betaalt geen stagevergoeding. We bieden de volgende
zaken:
• Professionele stagebegeleiding in een team van (oud)topsporters
• Een seizoenkaart voor alle thuiswedstrijden van Lycurgus
• 6 vrijkaarten per seizoen die je kunt gebruiken voor alle reguliere thuiswedstrijden in de
competitie
• Een vergoeding van de onkosten in het kader van de functie
• Een gezellige seizoensafsluiting
• Een leuke aanvulling op je CV!
Solliciteer nu!
Ben jij de juiste kandidaat voor deze stage? Stuur je CV en motivatie naar wytze@lycurgus.nl.

Meer informatie over SAMEN. Lycurgus:
www.lycurgus.nl
https://www.facebook.com/LycurgusVolleybal

