Stagevacature La Vuelta Holanda – Stafbureau
Omschrijving cluster
In augustus 2020 start de Vuelta (Ronde van Spanje) in Utrecht en Brabant. Gedurende drie dagen zal Nederland
‘rood kleuren’. In de stad Utrecht vinden de ploegenpresentatie en een ploegentijdrit (etappe 1) plaats. Daarna
volgen een etappe van ’s-Hertogenbosch naar Utrecht, en van Breda (door heel West-Brabant) naar Breda.
Om van dit evenement zowel sportief als maatschappelijk en economisch een succes te maken, is de
projectorganisatie La Vuelta Holanda ingericht. In deze organisatie werken mensen vanuit de vijf overheden die
het evenement gezamenlijk hebben verworven, te weten de gemeenten Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch, en
de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Daarnaast is een aantal private partners, gespecialiseerd in onder meer
financiën en control, juridische en fiscale zaken, marketing en communicatie, en mobiliteitsmanagement binnen
de projectorganisatie actief.

Functieomschrijving
Ter versterking van het stafbureau van de projectorganisatie La Vuelta Holanda zijn we op zoek naar een
enthousiaste stagiair. Je zult fungeren als eerste aanspreekpunt voor de USBO, die hoofdaannemer is voor de
uitvoering van de evaluatie van het evenement (inclusief de activatie rond het evenement). Daarnaast
ondersteun je de projectsecretaris bij onder andere het opstellen van kwartaalrapportages voor de vijf betrokken
overheden en (powerpoint)presentaties voor bijeenkomsten. Tenslotte draag je in samenwerking met de backoffice mede zorg voor een goede archivering van documenten.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•

WO niveau;
Affiniteit met c.q. kennis van evaluatief onderzoek;
Planmatig en organisatorisch sterk & stressbestendig;
Pro-actief, sociaal, enthousiast, resultaat- en servicegericht met oog voor detail;
Goede schriftelijke Nederlandse en Engelse vaardigheden;
Flexibiliteit qua inzet.

Tijdsperiode
Vanaf september 2019 tot en met augustus 2020. De stage is in principe voor 1 jaar. In overleg met de docenten
en de betrokken publieke partners kijken we nog naar de mogelijkheden om een vervolgstage bij een van de
publieke partners te lopen.
We zijn op zoek naar een stagiair die minimaal 4 dagen in de week beschikbaar is. Je werkplaats zal voornamelijk
het kantoor zijn van de projectorganisatie La Vuelta Holanda.

Stagevergoeding
Je ontvangt een stagevergoeding conform marktwaarde voor de periode waarin je werkzaam bent.

Contactinformatie
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur je FV en motivatie dan z.s.m., maar uiterlijk 1 juli, naar
team@eventmakers.nl.

