
VACATURE: STAGIAIR(E) MVO STICHTING CAMBUUR VERBINDT 

Stichting Cambuur Verbindt is per direct op zoek naar een stagiair MVO voor de periode van 
september 2021 tot en met juni/juli 2022. Als stagiair MVO ondersteun je in het sociaal 
maatschappelijk beleid en het programma van de club. Je ondersteund de coördinator van stichting 
Cambuur Verbindt in de interne al externe afstemming van de activiteiten die onder de vlag van de 
club worden uitgevoerd en ondersteund in de communicatie daarover. 
 
Cambuur Verbindt is de maatschappelijk stichting van SC Cambuur en organiseert al jaren diverse 
maatschappelijke projecten op het gebied van talentontwikkeling, gezondheid en integratie- en 
leefbaarheid voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Van sporters met een 
handicap tot allochtone vrouwen die de Nederlandse taal willen leren. Dit doen we met het gebruik 
van de faciliteiten van SC Cambuur (spelers, organisatie en stadion). 
 

Taken 
• Administratieve werkzaamheden; planningen maken, draaiboeken, afhandelen van mail en 

verzoek aanvragen. 

• Uitvoerende werkzaamheden; acties vanuit vergaderingen, vanuit mails afhandelen. 

• Ondersteunen bij activiteiten en evenementen. 

• Je biedt ondersteuning in het MVO- beleid en geïntegreerde activiteiten met de KidsClub; 

• Het monitoren en evalueren van de maatschappelijke programma’s van de club (meten van 
de impact). Dit eventueel in samenwerking met lokale hogescholen/ onderwijs; 

• Ondersteunen bij de begeleiding van studenten/stagiaires in het kader van de MVO. 
 

Profiel 
• Zelfstandig werken 

• Flexibel 

• Administratief 

• Creatief 

• Maatschappelijke betrokkenheid 
Omgang met jong en oud 

• Harde werker 

 

Wij bieden 
• Fulltime stage in inspirerende en uitdagende werkomgeving 

• Levende werkplek 

• Gevarieerd takenpakket 

• Een leerzame werkervaringsplek 

• Kleine financiële vergoeding 
 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze stagefunctie binnen Cambuur Verbindt? Schrijf dan snel een pakkende 
sollicitatiebrief (inclusief CV) en stuur deze naar het onderstaande mailadres. Voor vragen voor deze 
vacature kun je bij de onderstaande contactpersoon terecht. 
 
Stichting Cambuur Verbindt 
Karin Smit (Projectleider) 
info@cambuurverbindt.nl 
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