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Vacature stagiair(e) afdeling topsport  
 

Organisatie 

Judo Bond Nederland (JBN) heeft passie voor aikido, jiujitsu en judo en gelooft in de 

verbindende kracht van deze disciplines, die mens en samenleving versterken. Met zijn 

ruim 600 aangesloten clubs en bijna 32.000 leden is de JBN een van de grotere 

sportbonden in Nederland. Topsport (judo en jiujitsu) is één van de focuspunten van de 

JBN. Sinds 2016 trainen de Nederlandse topjudoka’s dagelijks op het nationaal 

trainingscentrum (NTC) Papendal om het beste uit zichzelf te halen. De afdeling topsport 

is de afdeling binnen de JBN die zich bezighoudt met de organisatie van de topsport- en 

opleidingsprogramma’s.  

 

Ter ondersteuning van de afdeling topsport is de JBN opzoek naar een fulltime stagiair(e) 

voor de periode januari t/m juli 2023. In deze rol werk je in het hart van de topsport 

jiujitsu en judo. Je werkt dagelijks samen met jouw collega’s van de afdeling topsport 

aan het optimaal faciliteren van de sporters en coaches zodat zij zich op hun 

sportprestaties kunnen focussen. Een van de grote projecten waar je aan mee zal werken 

is de internationale trainingsstage Papendal. Tijdens deze trainingsstage trainen 

ongeveer 150-200 Europese topjudoka’s op Papendal. 

 

Wat ga je doen? 

• Ondersteunen bij de organisatie van uitzendingen van de nationale selecties. 

• Coördinatie van bepaalde faciliteiten binnen het topsportprogramma zoals het 

bestellingen en de uitgiften van TeamNL kleding. 

• (Financieel) administratieve ondersteuning. 

• Het vervullen van organisatorische werkzaamheden rondom de dagelijkse 

trainingssituatie. 

• Organisatorische en coördinatieve werkzaamheden rondom het internationale 

trainingskamp Papendal 2023. 

 

Degene die wij zoeken…: 

• Is op zoek naar een uitdagende stageplek voor zijn/haar 3e of 4e jaar HBO-studie.   

• Is ambitieus en proactief 

• Heeft sterke organisatorische en administratieve vaardigheden 

• Heeft sterke communicatieve vaardigheden, zowel in Nederlands als in Engels 

(gesproken en geschrift). 

• Heeft affiniteit met topsport in het algemeen en de budosport in het bijzonder is 

een pré. 

• Is fulltime beschikbaar in de periode januari/februari t/m juli 2023. 

• Is flexibel beschikbaar tijdens trainingsstage Papendal (16 t/m 21 juli 2023) en in 

de weken vlak voor uitvoering van deze trainingsstage. 
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Wat wij jou kunnen bieden? 

• Een unieke stageplek waarbij je (werk)ervaring kunt opdoen in de topsport en het 

topjudo/jiujitsu. 

• Een werklocatie in een inspirerende werkomgeving en in het hart van de topsport: 

Papendal te Arnhem, gecombineerd met en werkplek op het bondsbureau van de 

JBN te Nieuwegein.   

• De mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken. 

• Een stagevergoeding van € 250,00 per maand op basis van fulltime aanstelling. 

• De mogelijkheid om de meewerkstage te combineren met een 

onderzoeksopdracht vanuit de onderwijsinstelling.  

 

Interesse? 

Heb je interesse in deze vacature? Dan vragen wij jou om jouw motivatiebrief en CV toe 

te zenden aan topsport@jbn.nl. Reageren kan tot uiterlijk woensdag 30 november 2022.  

mailto:topsport@jbn.nl

