Feyenoord Rotterdam N.V. is één van de meest vooraanstaande en populaire betaald
voetbalorganisaties van Nederland. De club kent een rijke historie en heeft een grote schare
supporters. Feyenoord Rotterdam maakt gebruik van de faciliteiten van Stadion Feijenoord.
Stadion Feijenoord N.V. exploiteert in volledig eigen beheer het Stadion als typisch Rotterdamse
locatie voor grootschalige evenementen (veld en tribunes) maar ook voor kleine en grote zakelijke
evenementen (congres- en evenementencentrum).
Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Feijenoord N.V. zijn twee aparte rechtspersonen, echter
werken zij vanuit één afdeling Tours.

Ter versterking van de afdeling Feyenoord Tours zoeken wij per direct een enthousiaste

Rondleider (m/v)

oproepbasis
De functie:
Klantvriendelijk, stressbestendig, aanpassingsvermogen, plichtsbesef, flexibel en kunnen
presenteren. Zie jij jezelf terug in deze competenties? Solliciteer dan naar deze functie!
Als rondleider ben je gedurende de rondleiding verantwoordelijk voor de actieve begeleiding van
diverse groepen in De Kuip. Tijdens de rondleiding vertel je op begrijpelijke en enthousiaste wijze
de verhalen over Feyenoord en De Kuip en zorgt hiermee voor een onvergetelijke ervaring van elke
bezoeker!
Wij vragen:

affiniteit met Feyenoord en De Kuip;

woonachtig in de omgeving Rotterdam;

Ervaring met het spreken voor groepen;

ervaring in het begeleiden van en kennis overdragen aan groepen kinderen;

minimaal MBO werk en denkniveau;

EHBO / BHV diploma is een pré;

uitstekende communicatieve - en sociale vaardigheden;

goede en aantoonbare kennis van de Engelse taal;

pedagogische achtergrond;

doordeweeks (in overleg) oproepbaar, zaterdag en tijdens schoolvakanties.
Wij bieden:

goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

een contract op basis van oproep voor bepaalde tijd, dat bij goed functioneren wordt
verlengd;

een boeiende functie in een dynamische omgeving.
Sollicitaties:
Ben jij deze enthousiaste persoon met passie voor het vak? Reageer dan
vóór 9 februari 2018 door je CV inclusief motivatie/sollicitatiebrief te sturen naar de
sollicitatiepagina.
Een pre employment screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is begrijpelijk maar wordt niet op prijs
gesteld.

