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Stagiair(e) Evenementen 

Wij zoeken voor de periode februari - augustus een stagiair(e) die ons tussen de 32 en 38 uur 

komt versterken op het gebied van vooral de indoor evenementen. Ben jij een enthousiaste, 

proactieve, harde werker en vind je het gaaf om onderdeel uit te maken van de wedstrijden 

van onze nationale teams? Dan zou jij wel eens onze stagiair(e) kunnen zijn!  

De organisatie  

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is de overkoepelende organisatie voor zaal- en 

beachvolleybal en paravolley. De Nevobo ondersteunt haar verenigingen en leden op tal van 

gebieden, waaronder het organiseren van competities en toernooien. Daarnaast is de 

Nevobo verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van topvolleybal.  

De stage 

Voor deze stage zijn we op zoek naar een energieke en initiatiefrijke doorzetter. Je bent 

oplossing- en servicegericht en hebt een positieve instelling en een grote mate van 

zelfstandigheid, maar kan tevens uitstekend functioneren in een team. Je bent betrokken  

bij de voorbereidingen en uitvoering van grootschalige volleybalevenementen, zoals de 

Bekerfinale, oefenwedstrijden van de Nationale teams en de Volleyball Nations League.  

Je wordt opgenomen in het event team en krijgt je eigen deelprojecten en 

verantwoordelijkheden. 

Wat bieden wij:  

• Een afwisselende en uitdagende meewerkstage 

• Stagevergoeding van €250 per maand bij 38 uur 

• Verantwoordelijke functie, waarin je zelfstandig opereert binnen het team 

• Een onwijs gezellig team en een prettige informele werksfeer 

• Veel ruimte voor eigen inbreng 

Functie eisen:  

• HBO/WO opleiding Sportkunde, Leisuremanagement of vergelijkbaar 

• Minimaal 4 dagen per week meewerken in het event team. Het uitvoeren van een 

(klein) onderzoek moet hiermee te combineren zijn 

• In ieder geval beschikbaar in de periode april – augustus  

• Je bent flexibel en vindt het geen probleem om rondom de evenementen ’s avonds 

en/of in het weekend te werken 

• Creatief, zelfstandig en initiatiefrijk 

• Het liefste in bezit van je rijbewijs 

• In bezit van een VOG of bereid deze te halen 

• Een grote liefde voor sport en natuurlijk bij voorkeur voor volleybal  

 

Geïnteresseerd? Ben jij onze nieuwe stagiair(e)? Mail je cv en je motivatie naar 

evenementen@nevobo.nl.  
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