
 

 

 

 

Wat zet je op je CV?  

Stage DTP Medewerk(st)er.   

 

Waar dan? 

Vanuit Roosendaal ben je werkzaam voor Skidôme Rucphen / Skidôme Terneuzen / 

Indoor Skydive Roosendaal / IceKart Rucphen. 

En wanneer is dat precies? 

Periode februari 2018 – juni 2018. 

 

Iets over ons… 

De SIS Leisure Group is de overkoepelende naam van Skidôme Rucphen, Skidôme 

Terneuzen, Icekart Rucphen en Indoor Skydive Roosendaal.  

Skidôme is het eerste indoor ski- en snowboardcentrum in Nederland, met échte sneeuw 

(365 dagen per jaar!) Met onze vestigingen in Rucphen en Terneuzen bedienen we zowel 

de Nederlandse als de Vlaamse markt.  

Icekart Rucphen is de enige permanente ijskartbaan van Europa en Indoor Skydive 

Roosendaal is de eerste windtunnel van de Benelux en de enige in Nederland, waar je het 

gevoel van een vrije val indoor kunt ervaren. Jaarlijks komen er vele enthousiaste gasten 

op onze locaties voor cursussen, bedrijfsuitjes, incentives, vrijgezellenfeesten of een 

dagje plezier met het hele gezin.  

 

Iets over de werkzaamheden… 

Zo’n stage bij de SIS Leisure Group staat natuurlijk hartstikke mooi op je CV, maar er is 

ook werk aan de winkel! De werkzaamheden tijdens deze stage zijn gevarieerd en 

hebben vooral betrekking op:  

❆ Het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van uitingen 

❆ Het maken van uitingen als advertenties, online banners, posters, flyers etc. 

❆ Meedenken over en maken van campagne uitingen  

❆ Het beoordelen en verbeteren van huidige (campagne)uitingen 

 

Onze ideale stagiair is: 

…’s morgens als eerste bij de koffie automaat  

…een MBO- of HBO-student (vormgeving) 

…heel sociaal en wel in voor een feestje 

…goed in het ontwikkelen van tekst en beeld 

…iemand met goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden 

…enthousiast, creatief, zelfstandig en proactief 

…een echte teamplayer 

…iemand met een passie voor communicatie 

…gek op wintersport en leisure activiteiten! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dan mag je ook iets terug verwachten! Daarom bieden wij jou: 

…een stageplaats binnen een jong, dynamisch en gezellig team 

…intensieve en vakkundige begeleiding 

…geld! Oftewel een stagevergoeding conform de huidige normen 

…een mooie toevoeging op jouw CV 

…een heerlijke, informele werksfeer 

…op z’n tijd een borreltje! #vrijmibo 

 

Klinkt goed, toch? 

Zie jij dit wel zitten? En denk jij dat je in het geschetste plaatje past? Stuur dan direct je 

sollicitatiebrief en CV naar Laura Bastiaansen via l.bastiaansen@sis-leisuregroup.nl 

overtuig ons waarom wij jou uit moeten nodigen voor een kennismakingsgesprek. 

En daarna?  

Wanneer je onze interesse hebt gewekt, nemen wij telefonisch contact met je op. 

Gezellig toch? 

 

 

mailto:l.bastiaansen@sis-leisuregroup.nl

