
 

 

 

 

 

Erasmus Sport zoekt event stagiaires 

Erasmus Sport is de sportorganisatie op de campus van de  
Erasmus Universiteit Rotterdam en biedt ruim 10.000 sportende  
studenten dagelijks de beste faciliteiten. We bieden naast 50 sporten, fitness faciliteiten, 23 
studentensportverenigingen ook diverse evenementen in en om de campus aan. Van een 
medewerkerssportdag, open dagen, tot onze eigen trappenloop, wij bieden het! 

De functie  
Als event stagiair maak je deel uit van het team dat de marketingactiviteiten en 
evenementen organiseert, in de voorbereiding, op de dag zelf en de afronding. Je draait in 
het hele traject mee en je zal verantwoordelijk worden voor belangrijke aspecten tijdens de 
evenementen (denk aan: side events, vrijwilligers, inschrijving of media), afhankelijk van je 
interesse en ervaring. Belangrijkste event in de stageperiode zal de Trappenloop zijn, en 
voorbereiding op de Eurekaweek. 

Je krijgt de kans om mee te kijken achter de schermen. Een mooie functie om je netwerk te 
vergroten en je competenties te ontwikkelen. Het betreft een functie voor 4 dagen per 
week. Je zal begeleid worden door de marketing medewerkers en nauw samenwerken met 
verschillende personen binnen Erasmus Sport. 

Wat Erasmus Sport biedt 

 Een uitdagende en afwisselende functie voor een uniek evenement 

 Een flexibele werkomgeving 

 Mooie sportfaciliteiten die je gratis kan gebruiken tijdens je stage 

 Goed netwerk en gezellige collega’s 

 Een maandelijkse vergoeding 

Wie Erasmus Sport zoekt 

 Minimaal 3ejaars HBO student event/vrijetijds/sportmanagement  

 Beschikbaar vanaf 31 januari 2017 tot eind juni 2017  

 Flexibel, teamplayer, harde werker (werken in de avonduren en weekend kan 
voorkomen) 

 Sportieve instelling en enthousiaste persoonlijkheid 

 Affiniteit met studentensport is een pre 

 Ervaring met het organiseren van (sport)evenementen 

 Goede communicatieve vaardigheden (Kennis van WordPress, InDesign en 
Photoshop zijn een pre!) 

 Verantwoordelijkheid en eigen initiatief zijn zeker nodig! 

Interesse? 
Solliciteren kan tot 14 december 2016 per mail (met motivatie en CV) aan: 
gaby.dijkstra@erasmussport.nl  

 


