
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Feyenoord Rotterdam N.V. is één van de meest vooraanstaande en populaire betaald 
voetbalorganisaties van Nederland. De club kent een rijke historie en heeft een grote schare 
supporters. Feyenoord Rotterdam maakt gebruik van de faciliteiten van Stadion Feijenoord.  
 
Feyenoord en zijn maatschappelijke rol 
Feyenoord Rotterdam is ook op sociaal maatschappelijk gebied bijzonder actief. De club zet zich in 
voor een betere samenleving, waarbij de focus ligt op de jeugd. Sportparticipatie, sociale cohesie, 
talentontwikkeling en een gezonde leefstijl zijn de belangrijkste pijlers.  
 
Ter versterking van de afdeling Maatschappelijke zaken zoeken wij per direct een gedreven 

fulltime 
Wat doe je in deze functie? 
Je creëert en implementeert met jouw passie en enthousiasme voor maatschappelijke 

ontwikkelingen draagvlak voor ons stagebeleid. Het stagebeleid is een levend document en zal al 
naar gelang de ontwikkelingen binnen de organisatie door jou verder worden ontwikkeld en 
bijgesteld.  
 
Plannen en coördineren zit je in je bloed. Organisatie breed breng jij de stageplaatsen in kaart en 
ga je samenwerkingsverbanden aan met afdelingen, scholen en bedrijven. Jij ziet kansen en 
mogelijkheden en je kunt partijen met elkaar verbinden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Je 

gebruikt je kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen om leerwerkplekken te ontwikkelen en 
in te vullen. Als Coördinator Stages verwachten wij van jou dat je nauw samenwerkt met 
voorgenoemde partijen voor het werven, selecteren en plaatsen van studenten. Ook zorg je voor 
duidelijke leermogelijkheden om aan elk niveau van competentiegericht onderwijs te voldoen.  

 
Naast het stagebeleid ontwikkel je begeleidingstools waarmee de ontwikkeling van de stagiaires 
goed in kaart gebracht kan worden en waardoor zij ook meer inzicht krijgen in hun persoonlijke 

ontwikkeling. Tot slot organiseer je in samenwerking met de afdeling HRM trainingen voor onze 
interne stagebegeleiders. 
 
Hoe ziet jouw profiel eruit? 
Jij bent een gedreven en enthousiaste HBO-er met een passie voor maatschappelijke ontwikkeling 
en je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het coördineren van stageplaatsen en of 

arbeidsplaatsen en het begeleiden van studenten en/of werkzoekenden. Werkervaring in een 
dynamische omgeving is een must.  
 
Je bent een uitstekende netwerker en signaleert kansen in de markt. Jij bent iemand die durft te 
denken in kansen en open staat voor verandering. Je hebt contacten binnen de onderwijswereld en 
ervaring met competentiegericht onderwijs/werken. De verschillende leerniveaus binnen het 
onderwijs zijn jou niet onbekend.  

 

Wat vind je bij Feyenoord? 
 een enorm gevarieerde job in een dynamische club waar geen dag hetzelfde is; 
 een uitdagende werkomgeving met de leukste collega’s waarin veel ruimte is voor eigen 

initiatief; 
 prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uiteraard een seizoenkaart. 

 

Hoe komen we met jou in contact? 
Zie jij in jezelf een Stage Coördinator met sociaal maatschappelijke vaardigheden? 

Aarzel dan niet en stuur je sollicitatiebrief en je CV vóór 31 augustus 2018 via onze 
sollicitatiepagina.  

Coördinator Stages (m/v) 

https://feyenoord.onlinevacatures.nl/nl/Vacature/Solliciteren/108686/co-rdinator-stages.html

