
 

 
 
De mooiste tijd beleef je bij Libéma! 
Libéma ontvangt jaarlijks ruim 5 miljoen gasten. De organisatie bestaat uit drie divisies; 
Attractieparken, Vakantieparken en Beurzen & Evenementen. Libéma biedt een schat aan 
mogelijkheden voor het hele gezin, maar ook voor de zakelijke markt. De mooiste tijd beleef je bij 
Libéma! www.libema.nl   
 
 
De IJsselhallen Zwolle en Omnisport Apeldoorn maakt deel uit van de Libéma-groep, onder wiens 
vlag tevens locaties als de Brabanthallen 's Hertogenbosch, Zeelandhallen Goes opereren.  
 
De afdeling Event Service is voor de periode van september 2017 tot februari/maart 2018 op zoek 
naar een 

 
Stagiair(e) Event Service / Projectmanagement (32 tot 40 uur per week) 

 
 
Wat houdt het werk in? 
Werkzaamheden tijdens deze stage bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van de diverse 
projectmanagers in de organisatie van beurzen en evenementen, waaronder de Biobeurs 2018, 
Pureness en de Schlagernacht. 
Dit kan op het gebied zijn van: Facilitaire Dienstverlening, Publiciteit, organiseren, contact met 
standhouders en leveranciers. 
De stagiaire draait volledig mee in de organisatie. 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Relevante HBO opleiding 
Goede contactuele eigenschappen 
Goede schrijfvaardigheden 
Ervaring met social media (twitter, facebook)  
Bereid (af en toe) in weekenden of op avonden te werken 
Zelfstandig en initiatiefrijk 
Flexibiliteit in werk, maar ook in mobiliteit. (bij voorkeur in het bezit van een auto) 
Creatief 
 
Wat mag je van ons verwachten? 
Wij bieden jou een stageplaats met verantwoording en afwisseling in een levendige en bruisende 
werkomgeving. Daarnaast kom je in een team van zeer enthousiaste collega’s die ertoe bijdragen dat 
zowel gasten als medewerkers de mooiste tijd binnen Libéma beleven. 
Libéma biedt maandelijkse stagevergoeding. 
 
De standplaats van deze functie is gedeeltelijk in Zwolle en in Apeldoorn. 
 
Wil je meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Postma via m.postma@ijsselhallen.nl 
Sollicitaties kun je tevens richten aan Monique Postma. 
 
www.libema.nl 
www.ijsselhallen.nl 
www.omnisport.nl  
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