Harten voor Sport is voor haar activiteiten op zoek naar:

                   STAGIAIRE
Sport & Society - Sport en Bewegen

opleiding HBO 3de of 4de jaars
SM&O, Sportkunde, CMV, SGM, Sport en bewegingseducatie
Harten voor Sport heeft stage vacatures voor studenten die op zoek zijn naar een uitdagende stage,
studenten die willen organiseren & plannen, geïnteresseerd zijn in gezonde leefstijl en die met
mensen willen werken aan een leven lang sporten en bewegen.
Ben jij zo iemand? Dan laten we je graag kennis laten maken met ons professionele en enthousiaste
team, ons mooie werk in de Utrechtse wijken, onze innovatiekracht en maken we je wegwijs in onze
netwerken met onderwijs, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.
Wij verwelkomen jou graag als ondernemende en proactieve young-professional!
Harten voor Sport
Harten voor Sport werkt aan een grotere sport- en beweegdeelname in de Gemeente Utrecht, onder
het motto: een leven lang sporten en bewegen. Harten voor Sport werkt hierbij samen met partners
uit het onderwijs, de sportsector, de gezondheidszorg, mobiliteit en vele bewoners- en
burgerinitiatieven in de 'Civil Society'. Harten voor Sport draagt zorg voor een aansprekend naschools
sportaanbod, sportaanbod op Richard Krajicek Playgrounds en Cruijff Courts, ondersteunt in de
organisatie van schoolsporttoernooien, zorgt dat sport- en beweeginitiatieven van burgers van de
grond komen en werkt met gezondheidscentra aan sport- en beweegaanbod op maat.
Harten voor Sport versterkt de infrastructuur voor het opzetten en uitvoeren van sport- en
beweegactiviteiten in de in de Utrechtse wijken en is telkens op zoek naar nieuwe innovatieve
aanpakken om de sport- en beweegdeelname in Utrecht te vergroten, vooral gericht op doelgroepen
waar de beweegparticipatie onder het gemiddelde is. Op de website sportstad-utrecht.nl brengt
Harten voor Sport het gehele sportaanbod van Utrecht in kaart.
Harten voor Sport is ondernemend en proactief en besteedt veel aandacht aan het monitoren van de
toegevoegde waarde van onze inspanningen.
De organisatie
Het team van Harten voor Sport bestaat uit zo'n 25 medewerkers en 10 stagiaires. Harten voor Sport
werkt daarnaast intensief samen met meer dan 30 combinatiefunctionarissen die via Harten voor
Sport worden ingezet in het onderwijs en de Utrechtse wijken.
Harten voor Sport werkt in Wijksportteams, waarin onder leiding van onze beweegmakelaars een
team wordt gevormd met buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen Sport, Krajicek Foundation
scholarshippers, buurttrainers en vrijwilligers. Collega's ontmoeten elkaar in de wijk, maar komen
ook bijeen op het hoofdkantoor van Harten voor Sport, dat gevestigd is op Europalaan 2 in Utrecht.
Inhoud stage
Bij Harten voor Sport werken meerdere beweegmakelaars die actief zijn met programma’s om het
sport- en bewegen te stimuleren. Voor deze functie word je gekoppeld aan de beweegmakelaar  (de
stagebegeleider)onderwijs en sport vanuit de wijk NW/W. In overleg krijg je eigen taken zoals
inplannen en organiseren van sport gerelateerde activiteiten en ondersteun je de beweegmakelaar
bij het aansturen van het wijksportteam. Je ontwikkelt organisatorisch vermogen, inzicht in
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netwerken en financiën en je leert om strategisch keuzes te maken. Je werkt in een
informele setting nauw samen in een energiek team. Door middel van coaching
gesprekken en onderlinge intervisies word je begeleid in het werkveld.
Functie eisen:
− Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
− Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
− Goede beheersing van Microsoft Office en basisvaardigheden in omgang met pc of laptop.
− Je toont doorzettingsvermogen, flexibiliteit en bent zelfstandig;
− Je hebt een proactieve werkhouding, houdt meer van doorpakken dan van afwachten;
− Je hebt affiniteit met sporten en bewegen en kunt jouw plezier overdragen;
− Je bent een teamplayer en kunt je weg vinden in een informele werkomgeving.
Stagevergoeding
Harten voor Sport biedt een stagevergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het
aantal stage uren per week en de aard van de stage.
Takenpakket
Afhankelijk van lopende projecten, de affiniteit van de stagiair en het opleidingsniveau van de stagiair
bestaat het takenpakket uit een mix van onderstaande werkzaamheden :
Projectorganisatie
1. Organisatie, promotie van buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten
zoals vakantieprogramma's, meidensport, aanbod voor kinderen met overgewicht, sportaanbod
voor senioren.
2. Organisatie, promotie en uitvoering van schoolsporttoernooien en buurtsport evenementen.
Publiciteit
1. Communicatie ontwikkelen en uitvoeren voor activiteiten in de wijk.
2. Inzet van social media voor de promotie van activiteiten in de wijk.
3. Nieuwsbrief ontwikkelen.
4. Bijhouden en ontwikkelen van mailinglijsten in de wijk.
Netwerk en ondersteuning
1. Netwerkbijeenkomsten en voorlichtingen organiseren.
2. Actualiseren van sport- en beweegaanbod in de wijk.
3. Organiseren en uitvoeren van voorlichtingen op het gebied van sport- en bewegen.
4. Ondersteunen van het samenwerkingsverband van sportaanbieders in de wijk.
Organisatorische activiteiten
1. Organisatorische en administratieve ondersteuning van het Wijksportteam.
2. Plannen en roostering van combinatiefunctionarissen, scholarshippers en vrijwilligers.
3. Ondersteunen beweegmakelaars bij dagelijkse taken.
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Interesse?
Harten voor Sport werft mensen met de beste capaciteiten voor een functie en laat
zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke kenmerken, genderidentiteit,
geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd. Harten voor Sport is op zoek naar mensen
met talent. Heb jij interesse in deze stage vacature? Stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar
emailadres stage-vacature@hartenvoorsport.nl.
Deze vacature is meerdere malen per jaar beschikbaar.
Kijk voor meer informatie over Harten voor Sport op www.hartenvoorsport.nl
Openstaande vacatures schooljaar 2017/2018
Noordwest
Di, Woe, Do
Zuidwest
Di, Do, Vrij
Overvecht
Ma, Di, Woe en Do
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