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. Aan die supporters en de stad Rotterdam heeft de club veel te danken. Al jarenlang zet
Feyenoord zich dan ook in om voor de stad, haar inwoners en de Feyenoord-supporters iets terug
te doen. Met een focus op Rotterdam-Zuid en jongeren voorziet Feyenoord jaarlijks duizenden
mensen van het spreekwoordelijke duwtje in de rug op het gebied van sport, onderwijs en
werkgelegenheid. Dat gebeurt vanuit de Afdeling Maatschappelijke Zaken, ondersteund door de
Feyenoord Foundation.
In de komende jaren zullen wij in een aantal wijken op Rotterdam-Zuid Feyenoord Hubs realiseren.
De Feyenoord Hub brengt Feyenoord (nog) dichter bij de bewoners en samenwerkende
organisaties. De eerste Feyenoord Hub wordt gerealiseerd op het Afrikaanderplein, de plaats waar
Feyenoord ooit haar eerste wedstrijden speelde. Vanuit de Hub organiseert Feyenoord dagelijks
activiteiten op het gebied van (multi)sport, onderwijs en werkgelegenheid.
Ten behoeve van de Feyenoord Hub op het Afrikaanderplein zoeken wij op korte ter mijn een:

Beheerder Feyenoord Hub (m/v)
fulltime
De functie:
Binnen het team Sport & Gezondheid en onder leiding van de Coördinator School- en Wijksport ben
je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Feyenoord Hub. Je bewaakt de
planning van de activiteiten, bent het eerste aanspreekpunt voor de omliggende scholen en
maatschappelijke organisaties en bent verantwoordelijk voor het facilitair beheer.
Je bent in staat om zelfstandig een kwalitatief hoogwaardig jaarplan te schrijven en dit jaarplan uit
te werken tot een praktische planning, inclusief het beheer van het bijbehorende budget. Via
nauwe samenwerking met omliggende scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ben
je mede verantwoordelijk voor het activiteitenaanbod vanuit de hub.
Wij vragen:
Een gedreven en maatschappelijk bevlogen HBO-er met ongeveer vijf jaar werkervaring. Je hebt
een sportachtergrond, kunt sportactiviteiten programmeren en kent de sportpartners en
basisscholen in de Afrikaanderwijk. Rotterdam-Zuid (en meer specifiek de Afrikaanderwijk) is
bekend terrein voor je en je spreekt de taal van de mensen die er wonen. Je hebt er geen
problemen mee om een deel van de werkzaamheden uit te voeren buiten reguliere kantoortijden
om, dus ook ’s avonds en in de weekends.
Wij bieden:
 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een personeelsseizoenkaart);
 een contract op basis van bepaalde tijd, dat bij goed functioneren wordt verlengd;
 een boeiende sportieve functie in een dynamische omgeving.
Sollicitaties:
Ben jij deze veelzijdige kandidaat passie voor sport, onderwijs en facilitaire dienstverlening?
Reageer dan uiterlijk 12 december 2018 door je CV inclusief motivatie/sollicitatiebrief te sturen
naar de sollicitatiepagina.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

