
Jouw speelveld

Projectstage Beweegkampen
De vacature organiseren en promoten beweegkampen: titel veranderen in projectstage 
beweegkampen, ben jij een enthousiaste student die zijn steentje wil bijdragen aan het 
beweegplezier van kinderen ipv wat er nu staat over verenigingen. Inmiddels organiseren wij al 
beweegkampen in Haarlem, Heemstede en Stede Broec. Het mede-organiseren van 
beweegkampen in de herfst van 2020. Promotie van de Beweegkampen. Kijk op 
www.scopoatletico.nl voor meer informatie. 

Scopo Atletico organiseert iedere schoolvakantie beweegkampen voor kinderen. Dit met als 
doel om de kinderen zoveel mogelijk te laten bewegen en een bijdrage te leveren aan het 
plezier en de ontwikkeling van kinderen. Inmiddels organiseren wij al beweegkampen in 
Haarlem, Heemstede en Stede Broec.

In jouw sporttas
- Student Sportkunde aan de Hogeschool van Amsterdam
- Je houdt niet van stilzitten
- Je bent een teamspeler
- Je bent flexibel en leergierig
- Je bent een koning in organiseren & promoten
- Je zoekt diepte in plaats van breedte; je ziet fouten als een kans om van te leren
- Je kunt het overzicht bewaren en mensen aansturen
- Je hebt het vermogen atleetjes op een juiste manier te motiveren
- Je fungeert als een aanspeelpunt voor je atleetjes
- Je bent een echte goaltjesdief en altijd op zoek naar verbetering 

Jouw positie
- Het organiseren van het beweegkamp in de herfstvakantie 2019
- Het promoten van het beweegkamp in Haarlem, Heemstede en Stede Broec
- Het opzetten van een nieuwe locatie van een beweegkamp

Jouw team

Jouw winst

Iedereen binnen Scopo Atletico heeft een ding gemeen: de liefde voor sport en bewegen. 
Plezier in het beoefenen van de sport staan hierbij voorop. Daarnaast is er eens in de twee 
maanden een bijeenkomst waarbij alle medewerkers van Scopo Atletico aanwezig zijn. 

- Gave en leerzame stageplek
- Persoonlijke coaching door professionals
- Inzicht in de werkwijze van Scopo Atletico
- Uitbreiding netwerk
- Scopo Atletico Nike trainingspakket inclusief (bruikleen)

Vacature



Warming-up
Verras ons met een filmpje, presentatie of op een andere creatieve manier en laat ons zien
waarom jij geschikt bent voor deze stageopdracht! Eerst graag meer informatie? Kijk op
www.beweegfeestje.nl of bel even met Marco Neuvel via 06-18485489


