
 

 

       

 
 

 

Meewerkstage dtp-video medewerk(st)er  
september 2018 – januari 2019 (40 uur) 
 
Ben jij een gastgericht persoon met een flexibele instelling, aan inzet geen gebrek en loyaal naar de 
organisatie?  Stel jij je graag dienstbaar op en ben je op zoek naar een baan in een uniek bedrijf? Dan 
is SIS Leisure Group op zoek naar jou!  
 
Wie zijn wij? 
SIS Leisure Group is de overkoepelende naam van de bedrijven: Skidôme Rucphen, Skidôme 
Terneuzen, IceKart Rucphen en Indoor Skydive Roosendaal en beschikt over het keurmerk “beste 
werkgever 2017-2018”.  
SIS Leisure Group weet zich goed te onderscheiden van andere spelers, met het totaalpakket van 
activiteiten dat wij kunnen aanbieden voor bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten, incentives en sporters. 
 
Skidôme 
Skidôme is het eerste indoor ski en snowboard centrum in Nederland centrum met èchte sneeuw. 
Met onze vestigingen in Rucphen en Terneuzen bedienen wij zowel de Nederlandse als Vlaamse 
markt. Jaarlijks komen er vele gasten op onze locaties voor ski- en snowboardcursussen, 
bedrijfsuitjes, kinderfeestjes, vrijgezellenfeesten of een dagje wintersportplezier met het hele gezin.  
 
IceKart Rucphen  
IceKart Rucphen is de eerste en enige permanente indoor ijskartbaan van Europa waar je kunt 
karten op echt ijs. Een unieke en originele activiteit om te beleven en te ervaren. IJskarten doe je in 
speciale elektrisch aangedreven karts voorzien van spikebanden. Tijdens een drift sessie glijd je over 
het ijs en maak je bochten door te driften. Alles draait dus om timing en behendigheid, maar vooral 
om de fun! 
 
Indoor Skydive Roosendaal 
Indoor Skydive Roosendaal is het eerste indoor skydive center van de Benelux. Met het indoor 
skydiven bieden wij een uniek product in de leisure branche. Bij ons beleef je het gevoel van een 
skydive, maar dan indoor.  Daarnaast biedt Indoor Skydive Roosendaal als eerste en enige in de 
Benelux de mogelijkheid om te indoor skydiven met een VR bril. Hiermee voel je niet alleen hoe het 
is om uit een vliegtuig te springen, je ziet het ook! 
 
Meer informatie over onze bedrijven vind je op www.skidome.nl, www.icekart.nl en  
www.indoorskydive.com. 
 
Deze vacature is voor onze locatie in Roosendaal. SIS Leisure Group is ambitieus en wil doorgroeien 
in Nederland en de Belgische markt verder betreden. De organisatie is altijd in beweging, je moet 
het leuk vinden om te anticiperen en in te springen op veranderingen. 
 

http://www.skidome.nl/
http://www.indoorskydive.com/


 

 

       

 
 

 
Wat doet een stagiaire communicatie binnen de SIS Leisure Group: 
Vanuit het marketingkantoor in Roosendaal ben je werkzaam voor alle drie de bedrijven van SIS 
Leisure Group. Dat betekent dat het werk erg variërend is en je snel moet kunnen schakelen. Als DTP 
en video medewerk(st)er bedenk en maak je verschillende uitingen en ben je regelmatig aanwezig 
bij events om toffe video’s te maken! 
 
Dat betekent in de dagelijkse praktijk: 

❆ 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 

❆ Het maken van storyboards voor video’s en het filmen en editen van de betreffende video’s   

❆ Filmen tijdens wedstrijden en evenementen 

 

Wie ben jij? 

…’s morgens als eerste bij de koffieautomaat  

…een HBO-student (communicatie) 

…geen 9 tot 5 mentaliteit. Voor het maken van video’s ben je ook ’s avonds en in het weekend  

   beschikbaar 

…goed in het ontwikkelen van tekst en beeld 

…iemand met goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden 

…commercieel gedreven, 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 terugverwachten! 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 

Is dit iets voor jou? 
Ga jij de uitdaging aan? Stuur dan je CV met motivatiebrief, ter attentie van Daniёlle Laurijsse, naar 
personeel@sis-leisuregroup.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 15 juni 2018. 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:personeel@sis-leisuregroup.nl

