VACATURE
Organisatie-informatie
Stichting Flik-Flak is één van de grootste gymnastiekclubs van Nederland. De sportclub
biedt een veelzijdig, breed, laagdrempelig en eigentijds programma met gymnastiek en
dans als basissport voor iedereen (elke leeftijd en niveau) die graag wil bewegen. Daarnaast
organiseert Flik-Flak wedstrijden, (sport)kampen, voorstellingen en andere evenementen.
Marktgericht werken, maatwerk en laagdrempeligheid vormen de basis van het concept van
Stichting Flik-Flak. De stichting werkt daartoe samen met publieke partijen, het
bedrijfsleven, kennisinstellingen en medische - en arbeidsgerelateerde partners.
Onze organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer, je werkt samen met zowel
betaalde krachten als vrijwilligers. Wij hechten veel waarde aan eigen initiatief en een goede
onderlinge communicatie. Wij bieden jou een leerzame stageperiode in een omgeving die
steeds in beweging is.
Stichting Flik-Flak is op zoek naar:

3e en 4e JAARS STUDENTEN SPORT EN BEWEGEN
SPORT- EN BEWEGINGSCOÖRDINATOR/BEWEGINGSAGOOG, NIVO 4

Stageopdrachten
Als student maak je deel uit van een team van docenten en assistenten. Bij aanvang van
het sportseizoen assisteer je onze docenten van de afdeling Klein Volk, Toestelturnen en/of
Fitsporten. Samen geven jullie leuke en uitdagende lessen aan sporters van alle leeftijden
(afhankelijk van de afdeling waarin je aan de slag gaat) en je onder meer aandacht hebt
voor leerlingen met een motorische beperking. Aan het einde van het seizoen verzorg
je de lessen zelfstandig. Elke les is een groot feest waarbij de kinderen al spelend leren en
toewerken naar een aantal jaarlijkse evenementen.
Naast het (mede) verzorgen van de sportlessen, help je ook bij de verschillende
evenementen binnen de club. Je bent dan betrokken bij zowel de voorbereiding als de
uitvoering.
Profiel
Voor deze vacature is Flik-Flak op zoek naar enthousiaste studenten sport- en
bewegingscoördinator/bewegingsagoog, nivo 4 die in het kader van hun opleiding op zoek
zijn naar een stageplaats. Als stagiair(e) neem jij liever initiatief dan dat je afwacht, lever je
een positieve bijdrage, draag je binnen het team bij aan een gezamenlijk eindresultaat en
vind je het leuk om je voor de club en de sporters in te zetten.
Solliciteren
Lijkt het jou leuk om stage te lopen bij Stichting Flik-Flak? Stuur dan een mail, waarin je
aangeeft waarom je bij Flik-Flak stage wil lopen, plus je CV naar: PenO@flik-flak.nl
Voor meer informatie over Stichting Flik-Flak kun je terecht op www.flik-flak.nl

