
 
 

Stagiair(e) Operations Jumpsquare Group 

Voor ons Support Office in ‘s-Hertogenbosch 

Ben jij accuraat, ben je een doener en ben jij de operationeel manager to be? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Bedrijfsprofiel. 

Jumpsquare Group is één van de snelst groeiende bedrijven in de leisure sector met de ambitie ‘jumpen de nummer 1 

vrijetijdsbesteding van Europa te laten worden’. Jumpsquare Group bestaat uit de merken Jumpsquare en Jump  XL en 

exploiteert 40 hoogwaardige indoor trampolineparken in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Polen. 

Jumpsquare Group zal de komende jaren verder groeien en professionaliseren om marktleider te blijven in Noordwest 

Europa en daarmee een leidende positie in de trampoline- en leisure sector te behouden. Bij Jumpsquare Group jumpt 

jong en oud, van kinderfeestjes tot bedrijfsuitjes en van JumpFitnesslessen tot JumpScool.  

Wat ga je doen? 

Als Stagiair(e) Operations draai je mee als een volwaardig teamlid in een veelzijdige managementfunctie. Binnen de 
afdeling operations ondersteun jij de operationeel managers in de algemene zin en assisteer je in het dagelijks 
leidinggeven aan diverse parkmanagers en teams in Europa.  
Daarbij denk je onder andere mee over het optimaliseren van procedures voor werknemers en zal je nieuwe F&B 
producten, concepten en/of merchandise items testen en uitwerken.  . 
 
Op het gebied van Marketing en Sales voer je marktonderzoek uit op het gebied van trends en ontwikkelingen binnen de 
Leisure en horeca Branche. Je bereid sales gerelateerde afspraken voor en woont deze bij om te komen tot de leukste 
partnerships.  
 
De parkbezoeken zullen door jou voorbereid worden en je zorgt ervoor dat je collega op pad kan met de juiste 
documentatie en cijfermatige onderbouwing.  
 

Ook op het gebied van HR laat jij je van je beste kant zien door o.a. het voeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, teamoverleg en parkmanager meetings in binnen- en buitenland.  
 
Wat breng je mee? 

• Je bent bezig met een MBO+ (niveau 4) of HBO opleiding (Leisure en/of horecaopleiding is een pré). 

• Je hebt een passie voor de Leisure branche en jouw droom is veel kennis op te doen tijdens een zelfstandige 
stage.  

• Je bent positief ingesteld, dienstverlenend en communicatief. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel, je houdt van aanpakken en bent stressbestendig. 

• Flexibele instelling, je begrijpt dat werken in weekenden en schoolvakanties onlosmakelijk verbonden is aan deze 
branche.  

• Schriftelijke en mondelinge spreek- en schrijfvaardigheid van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van Duits en 
Frans is een pré.  

• Kennis van Microsoft Office waaronder Excel, Word, Outlook en PowerPoint. 

• Je bent in het bezit van Rijbewijs B, in het bezit zijn van een auto of hier af en toe over kunnen beschikken is een 
pré.  

 
Wat bieden wij jou? 

Buiten het feit dat je deel uit gaat maken van een sportief team met allemaal enthousiaste collega’s, kan jij je bij ons 

ontwikkelingen op het gebied van leidinggeven, management en ondernemen. Ook krijgt je talenkennis een boost!  

Je doet daarbij ervaring op tijdens je werkzaamheden op het hoofkantoor, maar ook in de parken. Tevens bieden wij jou 

onder andere de volgende voorwaarden. 

• Een stagevergoeding. 

• Een stevige basis bij een jong en groeiend bedrijf, waar je de rest van je carrière de vruchten van plukt. 

• Aantrekkelijke kortingen op onze horeca, merchandise en jumpsessies. 

Solliciteren 

Maar genoeg over ons, wij zijn vooral heel nieuwsgierig naar jou. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een 

CV met een motivatie brief via stef.daams@jump-xl.com. Vermeld bij onderwerp ‘Stagiair(e) Operations – [eigen voor- 

en achternaam]’. 

Solliciteer je met een CV die gegenereerd is via een wervingsplatform dan nemen wij jouw sollicitatie niet in 

behandeling. 

 


