
VACATURE STAGIAIRES 
Ben jij een echte spelverdeler, ben je een organisatietalent en heb 
jij passie voor sport en bewegen? Krijg jij energie van sportende 
kinderen? Dan is dit jouw ideale stage. Wij zijn op zoek naar stagiai-
res voor onze Scopo Events & Academie om onze opstelling te ver-
sterken.

JOUW 
SPEELVELD

JOUW 
POSITIE

JOUW 
TEAM

WARMING UP

IN JOUW 
SPORTTAS

JOUW
WINST

Scopo Atletico is een snelgroei-
ende beweegacademie en sinds 
2014 gevestigd in Haarlem. Wij 
maken ons sterk voor een gezon-
de toekomst voor elk kind. Hierbij 
zetten wij voornamelijk in op wat 
ons drijft, namelijk bewegen! Dit 
doen wij met onze activiteiten 
voor kinderen van 4-12 jaar (Sco-
po Events) en met opleidingen/
inspiratiesessies (Academie) voor 
trainers in de sport. Bij ons is het 
mogelijk om zowel een meewerk- 
als een afstudeerstage te doen. 
Wij begeleiden +10 stagiaires van 
verschillende opleidingen per jaar.  

Alle werknemers van Scopo Atle-
tico, de atleetjes en jij hebben 1 
ding gemeen: de liefde voor sport 
en bewegen. Plezier in het be-
oefenen en uitdragen van sport 
staan hierbij centraal. Wij zijn een 
gezellig team, zonder 9-5 menta-
liteit en hechten veel waarde aan 
een goede sfeer. Eens in de twee 
maanden hebben we daarom 
teamdagen waarbij we elkaar bij-
praten, we eten en lachen. Scopo 
Familie! 

Je bent als stagiair mede-verant-
woordelijk voor:
 
•  Je bent het gezicht van alle Sco-
po Events of de Academie en bent 
operationeel verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van het jaar-
plan 
•  Je werkt samen met de Partner-
ship Manager om de marketing, 
branding en groei vorm te geven
•  Naast je coördinatietaken word 
je ook in de praktijk ingezet als 
trainer/docent/head of coaching 
en andere activiteiten van Scopo 
Events 
•  Je wordt operationeel on-
dersteund door stagiaires van 
verschillende opleidingen en de 
werknemers binnen Scopo Atle-
tico
•  Je wordt aangestuurd door de 
General Manager en je hebt elke 
week teamoverleggen

•  Aantoonbare werkervaring als 
sporttrainer en/of coördinator is 
een pré
•  MBO (CIOS) of HBO Sportkun-
de/ALO of Communicatie 3e of 4e 
jaars 
•  Je bent goed in het leveren van 
assists maar kan ook goed zelf-
standig werken binnen een dyna-
misch team
•  Je denkt naar voren in plaats 
van in de breedte; je ziet fouten 
als een kans om van te leren
•  Je kunt het overzicht bewaren 
en de voorbereiding op de acti-
viteiten van A tot Z regelen en in 
goede banen leiden
•  Je bent een ware captain met 
goede communicatieskills voor 
ouders, partners en trainers 
•  Je bent een echte goaltjesdief 
en altijd op zoek naar verbetering

•  Nieuw netwerk van ambitieuze 
sportprofessionals
•  Marktconforme stage & reis-
kostenvergoeding
•  Scopo Atletico biedt flexibele 
werktijden/werkzaamheden en je 
krijgt veel eigen verantwoordelijk-
heid
•  Mogelijkheid om te ontwikkelen 
(interne Scopo opleiding) en bij 
te verdienen door bijv. extra Be-
weegfeestjes te geven

Interesse om bij ons team te komen? Stuur je CV, foto en motivatiebrief door en 
wees creatief! Mail ons via koen.dejong@scopoatletico.nl. Eerst meer informa-
tie? Neem dan contact op met Koen via 0627076895
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VOOR IEDER KIND EEN GEZONDE TOEKOMST

scopo_atletico

scopoatletico.nl

‘‘Ik ben Sem van Oosten (19), derdejaars Sportkunde Student en ik 
loop stage bij Scopo Atletico. Aan het begin keek ik erg op tegen een 
half jaar lang van 9 tot 5 stage lopen. Maar bij Scopo zijn ze erg flexibel 
en kom je terecht in een gezellige sfeer. Ik word gezien als een werk-
nemer en mag meedenken met het bedrijf. Verder krijg ik veel verant-
woordelijkheid en kan ik zelfstandig aan de slag. Ik krijg met allerlei 
werkzaamheden te maken waardoor ik mezelf breed kan ontwikkelen. 
Daarbij krijg ik ook nog een stagevergoeding. Ik heb het erg naar m’n 
zin en raadt het zeker aan!’’


