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STAGE | ACTIVITEITENBEGELEIDER 

 
Wil jij stagelopen in een activiteitenbureau die verwachten wil overtreffen, 
lees dan vooral door! 

Leef 7 zoekt voor het seizoen (april t/m oktober) een frisse, leuke stagiair die 
het leuk vindt om onze gasten te begeleiden bij verschillende activiteiten op 
locatie. Activiteiten? Bij activiteiten kun je denken aan citygames zoals Wie Is 
De Mol of Cluedo. Verschillende activiteiten in verschillende groepen. Zie jij 
jezelf al staan voor een vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje of familie dag? Zij 
willen allemaal een leuke dag en jij bent degene die hun die bijzondere dag 
gaat bezorgen. Beleef het samen met hen. 
 
Naast de activiteiten in het weekend, ga je doordeweeks aan de slag op het 
kantoor in Asten. Voorbereiden van de uitjes, website up to date houden, of 
wie weet ben jij wel de persoon die het nieuwste uitje verzint. We kijken 
samen naar passende werkzaamheden op het kantoor. Zodat ook jij met een 
glimlach dagelijks de stage verlaat.  
 
Kortom geen stage bij een groot bedrijf waar je alleen maar koffie moet 
halen of aan het kopieerapparaat staat. Nee een stage in een klein bedrijf 
waar je veel leert en veel verantwoordelijk krijgt.  
 
Functie-eisen: 

 Je bent spontaan, hebt een open uitstraling en bent totaal niet 
verlegen. 

 Je bent iemand die zeker in zijn of haar schoenen staat. 
 Jij durft alleen voor een groep te staan. 
 Jij hebt een groot entertainment gehalte. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
 Je vindt het niet erg om in de weekenden te werken. 
 Je bent enthousiast met een pro–actieve houding. 
 Daarnaast ben je creatief en gedreven. 
 En het belangrijkste: je vindt het leuk om mensen te vermaken en te 

verrassen! 

Wat bieden we je: 

 Een stageplek waarin je veel kan leren. 
 Een stageplek met veel verantwoordelijkheden. Je wordt 

klaargestoomd voor je verdere carrière of voor het hbo. 
 Stagevergoeding. 
 Leuke collega. 

Lijkt het je wat? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV en foto naar Rowin 
Holtslag (Rowin@leef7.nl).  
 
Vragen over de vacature, wij helpen je graag! (0643946533 / rowin@leef7.nl) 

Asten, 30 januari 2019 
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