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Sportleider: stage bij snelst groeiende sportcommunity van NL 

Introductie  

Hou jij van sport en ben je een echte allrounder op het sportveld? Zoek dan niet verder! Want wij 
zijn op zoek naar jou. Met Champ willen we Nederland activeren tot meer bewegen. Als onderdeel 
van het Champ-team ben je bezig met de organisatie en uitvoering van sportactiviteiten, clinics en 
events. Geen dag is hetzelfde; de ene dag gaan we 3 vs. 3 basketballen, de dag erna organiseren we 
een leuke mini-laddercompetitie op de squash- en tennisbanen. Wil jij stagelopen in Utrecht bij de 
grootste online sportcommunity van Nederland? Lees dan snel verder! 

 

Wat ga doen? 

Als stagiair zien we jou als young professional! Je krijgt, onder goede begeleiding van onze 
marketingspecialisten, direct verantwoordelijkheid bij het uitvoeren en begeleiden van 
sportactiviteiten. Dat is leuk, want de sportactiviteiten waar jij verantwoordelijk voor bent, dragen 
direct bij aan de glimlach op het gezicht van onze sporters. Je spreekt en sport met de sporters die 
aangesloten zijn bij onze community. Jouw ervaringen met onze sporters helpen ons om het aanbod 
op Champ te finetunen naar de wensen van onze community. Daarnaast krijg je een 
ondersteunende rol bij de organisatie van sportclinics, tracks en events die we met Champ 
organiseren. 

Je krijgt van alle onderdelen van onze start-up dagelijks belangrijke dingen mee en ervaart hoe het is 
om te groeien als bedrijf. Samen met het team zorgen we voor een uitgebreid en uniek sportaanbod. 

 

Een greep uit de werkzaamheden: 

• Een programma opstellen voor sportactiviteiten voor de Champ-sportcommunity. Denk aan 
locaties, planning en trends in de sport. 

• De verschillende sportactiviteiten plaatsen op ons platform. 

• Zelf uitvoeren van de sportactiviteiten. Je begeleidt de sportactiviteit en zorgt voor een leuk en 
gezellig sportief uurtje. 

• Meedraaien met het overige sportaanbod om inzichten te verzamelen over onze sporters. 

• Ondersteunen bij de organisatie van clinics, tracks en events. Denk hierbij aan het klaarzetten van 
sportactiviteiten, ontvangen van sporters en de vliegende keep zijn tijdens de activiteiten. 
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Wat vragen wij van je? 

• Je volgt een sportgerelateerde opleiding en houdt ervan om met sport te werken in de praktijk 

• Vol enthousiasme en inzet 

• Eigen initiatief, open minded en in staat om je ideeën duidelijk en gericht over te brengen aan 
anderen 

• Passie, energie en improvisatie- en doorzettingsvermogen 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit, je staat ervoor open om soms in de avonden of weekenden met je stage 
bezig te zijn in plaats van overdag op kantoor. 

 
Wat bieden we jou? 

Ervaar hoe het is om binnen een dynamische start-up te werken! We zijn een enorm snel groeiend 
bedrijf, waar binnen verschillende projecten, direct zichtbaar impact gemaakt kan worden. We 
bieden een goede stagevergoeding van €300. Je krijgt indien nodig de beschikking over een laptop 
en komt terecht in een dynamische werkomgeving, waar informele omgangsvormen centraal staan 
en waar volop ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit. Het team is jong, maar we hebben de 
beste mensen met benodigde ervaring bij grote bedrijven om impact te maken. Borrels, lekkere 
knabbels en een uitstekend verzorgde lunch noemen we niet eens, dat is vanzelfsprekend! 

 
Wie zijn wij? 

Champ is opgericht in 2018 door een aantal experts die ruime ervaring hebben met het opstarten 
van online marketplaces. We willen een revolutie starten in hoe mensen sporten in Nederland. Dit 
betekent: meer samen sporten, nieuwe sporten ontdekken, geen abonnementen en zelf makkelijk 
sport organiseren. Van voetbal tot fierljeppen en van fitness tot footsquash: niets is te gek, want 
sporten moet fun zijn!  

We zijn gek op sport en willen dit ook uitstralen. We houden ervan om hard te werken onder eigen 
verantwoordelijkheden. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en veel ervaring aanwezig om je stage 
goed te laten verlopen, ook voor je opleiding. 

 
Interesse of vragen? 

Wil jij werken bij een groeiende, vernieuwende en innovatieve organisatie? Neem dan nu contact 
met ons op! Wij zijn nieuwsgierig naar jou en horen graag meer over je studie en ambities. Heb je 
nog vragen, laat het ons weten! Stuur ons direct je CV en motivatie zodat we je vraag in een goed 
perspectief kunnen plaatsen. Tot snel, we kijken ernaar uit dat je ons team komt versterken! 

 

 

 

 


