
 

    

VACATURE: STAGIAIR(E) FCE Foundation 

 
 

Stagebedrijf: FCE Foundation  Locatie: Jan Louwers Stadion, Eindhoven  

Opleidingsniveau: HBO   Startdatum: September 2022 

Periode: 1 schooljaar   Weekend/avond?: Ja (thuiswedstrijden i.o.) 

Stagevergoeding: Nee    

 

Hoe ziet deze kans eruit?  

Kom jij het team bij de FCE Foundation versterken? Bij deze stage loop je als volwaardig collega 
mee bij de FCE Foundation. Je helpt met alle voorkomende project werkzaamheden. Zo werk je mee 
met bestaande projecten, zet je nieuwe projecten op, ontwikkel je creatieve ideeën, denk je mee op 
het gebied van maatschappelijke impact en draag je je steentje bij aan de ontwikkeling van de FCE 
Foundation. 

Type speler 

• Relevante HBO opleiding in de richting van Sport (profiel Sportmanager of 
Buurtsportcoach) 

• Interesse in project- en evenementenmanagement 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

Speelveld 

De FCE Foundation is de maatschappelijke stichting van FC Eindhoven. We organiseren activiteiten 
en evenementen in de buurten en wijken, op scholen en amateurverenigingen. Daarbij richten we 
ons vooral op basisscholieren, internationals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Bij de FCE Foundation werk je in een klein team, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. Er wordt 
van je verwacht dat je flexibel en een enthousiaste teamplayer bent, die in staat is om mee de kar 
te trekken. 

Opdrachten 

Wij verwachten van een stagiaire dat deze meewerkt met diverse projecten. Daarnaast zijn er 
verschillende mogelijkheden op het gebied van onderzoeken. Denk hierbij aan de volgende 
vraagstukken: 

• Wat is de (maatschappelijke) impact van de FCE Foundation? 
• Hoe zorgen we dat een specifiek project een duurzaam maatschappelijk effect oplevert? 
• Hoe krijgen we meer internationals verbonden aan de club? / Op welke manier kunnen we 

een thuishonk creëren voor internationals? 
• Hoe kunnen we meer naamsbekendheid creëren? 

Binnen deze opdrachten staat nog niets vast. De stageopdrachten worden vooraf samen met jou 
afgestemd. 

  



 

 

 

 

 

 

Skills 

• Creatief 
• Sociaal 
• Proactief 
• Flexibel 
• Betrouwbaar 
• Zelfstandig en resultaatgericht 

 

Interesse?  

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar brigit.arts@fc-eindhoven.nl! Ga voor meer informatie naar 
Foundation - FC Eindhoven (fc-eindhoven.nl). 

 


