Het Olympisch Stadion Amsterdam zoekt een:
Stagiair Schoolsport & Hospitality
Het Olympisch Stadion Amsterdam is een Stadion van ruim 90-jaar oud maar gaat mee
in de tijd van nu. Grote festivals, concerten, voetbalwedstrijden maar ook kleinschalige
en maatschappelijke evenementen hebben hier plaats. Wil jij ervaring opdoen in een
dynamische omgeving? Help jij mee om de ultieme beleving te creëren voor elke
bezoeker? Dan is deze stageplaats vast iets voor jou!
Het Olympisch Stadion is een stadion van iedereen en daarom is er in de programmering
ook veel aandacht voor de maatschappelijke tak. Onderdeel van deze stage is het
voorbereiden en begeleiden van schoolsportdagen. Op jaarbasis vinden hier ruim 30
schoolsportdagen plaats, waarbij zo’n 10.000 kinderen uit het basisonderwijs een hele
dag sporten op een historische locatie.
Een ander belangrijk onderdeel van deze stage richt zich op Hospitality, de zalenverhuur.
Het Olympisch Stadion is een populaire locatie voor bedrijven die op zoek zijn naar
zaalruimtes voor presentaties, bedrijfsdagen of vergaderingen. Contact met de klant, het
voorbereiden en uitvoeren van deze verhuringen valt ook binnen dit stagepakket.
De stage is erop gericht om ervaring op te doen in de productie van kleinschalige
evenementen en de begeleiding van sportevenementen, waaronder in elk geval een
tiental schoolsportdagen. Daarnaast zit er hier nooit iemand stil en is er altijd voldoende
werk te verrichten.
Wij bieden een stagevergoeding van €250,- p. maand (o.b.v. fulltime)
Stageperiode: september – december 2019 (einddatum in overleg)
Stagewerkzaamheden schoolsport:
- Werving, reservering, uitvoering, facturatie en after-sales van schoolsportdagen;
- Het ondersteunen in de uitvoer van voorkomende receptie- en
officewerkzaamheden;
- Voorraadbeheer;
Stagewerkzaamheden Hospitality:
- Voorbereiden en uitvoeren van zaalverhuringen voor vergaderingen en zakelijke
bijeenkomsten.
- Ondersteunen op het gebied van Hospitality en facilitaire dienstverlening bij
diverse evenementen;
- Voorraadbeheer;
- Opstellen van arrangementen;
- After-sales;
Gevraagd:
- 4e jaars MBO-student
- Affiniteit met, kennis van en ervaring met (sport)evenementenorganisatie
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Goede sociale, collegiale en contactuele eigenschappen
- Zelfstandige werkhouding en praktische instelling
- Flexibiliteit in werktijden (avond- en weekendwerk)
- Woonachtig in of in de directe omgeving van Amsterdam.
Ben jij de perfecte kandidaat?
Dan zien we je schriftelijke motivatie, voorzien van je c.v., graag tegemoet! Stuur je
reactie naar evenementen@olympischstadion.nl o.v.v. ‘Stage Schoolsport & Hospitality’

