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.
De maatschappelijke rol van Feyenoord
Feyenoord Rotterdam is ook op sociaal-maatschappelijk gebied bijzonder actief. De club zet zich in
voor een betere samenleving, waarbij de focus ligt op de jeugd. Sportparticipatie, Onderwijs en
Werkgelegenheid zijn de belangrijkste pijlers.
Ter versterking van de afdeling Maatschappelijke Zaken zoeken wij per direct een gedreven

Projectmanager Multisport (m/v)
fulltime
Wat doe je in deze functie?
Om het bereik van Feyenoord en de impact die we kunnen hebben op de samenleving verder te
versterken moet Feyenoord in de komende jaren uitgroeien tot een multisportclub. Hierin is met
Feyenoord Basketbal en Feyenoord Futsal inmiddels al een voorschot genomen. Hockey, handbal
en andere sporten moeten in de toekomst volgen. Vanuit een breed sociaal-maatschappelijk
sportaanbod willen we de breedtesport een impuls geven en via talentencentra moet de topsport
gevoed gaan worden.
Om dit te kunnen realiseren zoeken wij een Projectmanager Multisport. In deze functie onderhoud
je contacten met topsportorganisaties, verenigingen, bonden en andere relevante partners die we
nodig hebben om van Feyenoord een echte multisportclub te maken. In dat web van
belanghebbenden en belangstellenden ben jij de spreekwoordelijke spin. Plannen, coördineren en
organiseren zitten je in het bloed.
Hoe ziet jouw profiel eruit?
Jij bent een gedreven en enthousiaste HBO-er met een passie voor sport en maatschappelijke
ontwikkeling en je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een sportieve omgeving.
Je bent een uitstekende netwerker en signaleert kansen in de markt. Jij bent iemand die durft te
denken in kansen en open staat voor verandering. Je hebt contacten binnen de sportwereld.
Wat vind je bij Feyenoord?

een enorm gevarieerde job in een dynamische club waar geen dag hetzelfde is;

een uitdagende werkomgeving met de leukste collega’s waarin veel ruimte is voor eigen
initiatief;

prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uiteraard een seizoenkaart.
Hoe komen we met jou in contact?
Zie jij in jezelf een Projectmanager Multisport met sociaal-maatschappelijke vaardigheden? Aarzel
dan niet en stuur je sollicitatiebrief en je CV uiterlijk 20 december 2018 via onze
sollicitatiepagina.

