Eventmanager Olympic Moves
Marketing & Communicatie stage (1)

Wij zijn op zoek naar studenten die talent & passie hebben
voor het organiseren van evenementen.
In dit geval betreft het de regio finale van 'Olympic Moves' in
Dordrecht, het grootste middelbare school sportcompetitie
event in Nederland
Wat wordt er specifiek van jou verwacht als eventmanager:
 Je bent eindverantwoordelijk voor de communicatie, PR, sponsoring en financiën van
het evenement. Denkend aan het maken van persberichten, regelen van een
fotograaf en een videoploeg voor de aftermovie en natuurlijk het werven van
sponsoren voor een zo groot mogelijk organisatiebudget.
 Je stelt voor de event-dag een compleet programmaboekje op, een begroting en
maakt een (communicatie)planning.
 Daarnaast draag je op de event-dag de verantwoordelijkheid voor een soepel verloop
van een spetterende openingsshow.
 Je onderhoudt contacten met scholen, docenten LO en beheerders van de
sportlocaties. En regelt hierbij dat Olympic Moves echt gaat leven in Dordrecht.
 Je regelt de noodzakelijke vergunningen.
 Je organiseert gave side-events.
 Je bent sociaal, sportief, communicatief sterk en werkt in de uitvoering
oplossingsgericht en zelfstandig.
 Je bent stressbestendig, je raakt niet in paniek wanneer je 'overvraagd' wordt op de
event-dag.
 Je hebt een flexibele instelling en weet op de belangrijke momenten om te gaan met
de verschillende doelgroepen.
Je stage-opdracht is dus om een Olympic Moves regionale finale in Dordrecht te
organiseren! Dit doe je in samenwerking met een collega stagiair, die verantwoordelijk is
voor de Eventcoördinatie / Wedstrijdgedeelte.
Naast het organiseren van een regionale finale, wordt je ook betrokken bij de landelijke
finale, 'Olympic Moves The School Final'. In 2019 werden er in totaal 9 finales georganiseerd,
verspreid door heel Nederland (Dordrecht, Assen, Almere, Apeldoorn, Hoogeveen,
Nijmegen, Alkmaar, Veenendaal en Venlo).
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WIJ ZOEKEN:
- Een HBO/MBO stagiair, geen afstudeerder, voor de periode februari t/m juni 2020 (Bij
voorkeur/indien mogelijk startend in januari )
- Er wordt verwacht dat jij minimaal 3 dagen per week meedraait binnen team Sport van de
gemeente Dordrecht. In overleg met alle betrokken partijen worden deze dagen vastgesteld
- Een organisatietalent met passie voor sport en een ondernemende hands-on mentaliteit
- Een teamspeler die ook individuele verantwoording durft te nemen. Je maakt samen met de
stagiair 'Eventcoördinator Olympic Moves' en de stagebegeleider deel uit van een
enthousiast Buurtsportcoachteam
- Iemand die een 'goed resultaat' niet goed genoeg vindt, iemand die de lat intrinsiek hoog
legt.
- Iemand die niet schrikt om Olympic Moves te organiseren in Dordrecht, waarbij er ruim 2000
jongeren, 6/7 takken van sport én zo'n 30 scholen uit Dordrecht en omstreken meedoen.
WIJ VERWACHTEN:
- Een productieve en proactieve duizendpoot die snel kan schakelen
- Een communicatief vaardige en verbindende persoonlijkheid
- Een leiderstype die het gedelegeerde ook uitgevoerd krijgt
- Een vernieuwer die ideeën heeft welke passen binnen de 'tone of voice' van de OIympic
Moves gedachten
- Een nieuwsgierige medewerker die niet bang is om vragen te stellen en zo veel mogelijk
kennis wil vergaren
- Een ambitieuze 'snelle leerling' die verantwoordelijkheid aankan en initiatieven neemt, the
sky is the limit en hoe gekker hoe beter
- Een harde werker die energie krijgt van uitdagingen
- Eén keer per week presenteer je samenvattend de status van het Olympic Moves project,
bespreek je mogelijke uitdagingen en komt met voorstellen om deze uitdagingen te tackelen,
dit alles aan de hand van een door jou gemaakte agenda
WIJ BIEDEN:
- Een mooie en nuttige werkervaring bij de grootste schoolsportcompetitie van Nederland –
Olympic Moves; gericht op Dordrecht
- Professionele workshops waarin je alle trends en ontwikkelingen van Social Media hoort, de
wondere wereld van de sportsponsoring leert begrijpen en een mediatraining krijgt, zodat je
je gemakkelijk voelt voor een camera of microfoon
- Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief
- Een grote dosis fun en spanning
- Een kleine stagevergoeding

Pas jij in dit profiel en denk jij onder begeleiding van bureau SportVibes en de stagebegeleider van
Team Sport binnen de Gemeente Dordrecht een eigen Olympic Moves regionale finale in Dordrecht
te kunnen organiseren? Dan kijken wij uit naar jouw motivatiebrief en CV!
Reageren kan via tot vrijdag 13 september 2019: Tim Verbaas t.verbaas@dordrecht.nl
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