
 

Stagevacature: Gemeente Velsen afdeling Sportzaken 
 

Gemeente Velsen 
Het gemeentelijk sportbeleid wordt uitgevoerd door de afdeling Sportzaken. Bij de afdeling werken circa 58 
medewerkers, verdeeld over drie werkeenheden: bedrijfsbureau, binnen-en buitensport en zwembad. 

 De exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties: 8 sportparken( 35 velden waarvan 7 
kunstgras), 3 sporthallen (Polderhuis multifunctioneel), squashcentrum, 12 gymzalen, 4 
verenigingsgebouwen, 5 tennisparken, zwembad, atletiekcomplex 

 Regie, organisatie en uitvoering van schoolsportactiviteiten 

 Regie, organisatie en uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten en projecten 

 (Sport)verenigingsondersteuning 

 De verstrekking van sportsubsidies 

 Advisering aan het gemeentebestuur m.b.t. het sportbeleid 

 Bijdragen aan (integrale) gemeentelijke projecten en verbindingen met andere beleidsterreinen, vooral 
in het sociale domein. 

Stageopdracht 
De JeugdSportPas bestaat inmiddels 10 jaar en is een van de bekendste sportstimuleringsprojecten binnen 
de gemeente Velsen. Het project bestaat uit kennismakingslessen voor de leerlingen van het basisonderwijs 
bij de sportverenigingen/sportaanbieders. Leerlingen kunnen op een laagdrempelige manier, met een 
geringe bijdrage, 4 lessen van een bepaalde sport beoefenen. De afgelopen jaren heeft het project te maken 
met een teruglopende deelname. Het hoofdonderzoek bestaat uit een  “Verkenning voor de toekomst van de 
JeugdSportPas in Velsen”. De stagiaire is onderdeel van het team binnen- en buitensport en levert naast 
zijn/haar werkzaamheden ook een bijdrage aan enkele overige sportstimuleringsprojecten. 
 

Profiel 3
e
/4e-jaars student 

 Volgt een relevante HBO- sportopleiding (o.a. SM&O, Sportmanagement, Sport en Bewegen)  

 Uitstekende beheersing Nederlandse taal 

 Positieve en flexibele instelling  

 Planmatig en organisatorisch sterk 

 Zelfstandig 

 Pionieren 

 Sociaal en communicatief vaardig 

 Je bent gemakkelijk in contact en omgang met verenigingen/organisaties/scholen en overige  
partners. 

 Liefde voor de sport 

 Sterke intrinsieke motivatie om iets voor de Velsense sport te willen betekenen 
 
Ons aanbod 
Een afwisselende stage in een stimulerende en dynamische werkomgeving in een echte sportgemeente. Wij 
bieden een stagevergoeding. Je stage start begin september 2016. 

Interesse? 
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature, stuur dan vóór maandag 1 augustus je CV 
met motivatie naar Kick de Groot: kgroot@velsen.nl 

Kijk voor meer informatie over de afdeling Sportzaken van de gemeente Velsen op www.sportloketvelsen.nl 
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