Het UEFA Women’s EURO 2017 toernooi wordt tussen 16 juli en 6 augustus 2017 gespeeld in Breda,
Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam (Het Kasteel), Tilburg en Utrecht. WEURO 2017 is het
grootste vrouwen EK ooit.
“Let’s celebrate a new generations of football lovers”. Om dit te realiseren heeft de KNVB de Stichting
EK vrouwen 2017 opgericht. Deze stichting organiseert in samenwerking met UEFA, KNVB, 7
speelsteden en nog vele andere partners WEURO 2017.
Ten behoeve van het transport zijn wij voor iedere speelstad op zoek naar een:

TRANSPORT COORDINATOR
De werktijden zijn sterk afwisselend. Gedurende het toernooi is het gemidddeld 38 uur per week,
waarbij je ook de avonden en weekenden beschikbaar moet zijn. De eerste 2 weken van juli starten
de voorbereidingen met circa 3 werkdagen.
Wat ga je doen?
Binnen het venue team ben jij het aanspreekpunt voor alle transport en logistieke aspecten van
WEURO 2017 in de betreffende speelstad. In samenwerking met de centrale transport organisatie
draag jij zorg dat het transport van verschillende doelgroepen en logistiek rondom de wedstrijden in
een speelstad geruisloos verlopen. Je maakt een planning die per dag en uur kan verschillen. Als
transportplanner kun jij je inleven in de, voornamelijk vrijwillige, chauffeurs en ze op de juiste manier
informeren over de planning.
We verwachten een proactieve en motiverende houding die past bij de cultuur die we binnen de
organisatie van WEURO 2017 willen uitdragen: verantwoordelijkheid, ambitieus, betrokken en
resultaatgericht.
Wie ben je?
• Je hebt een HBO werk en denkniveau op het gebied van sportmanagement en ondernemen,
facility management, logistiek, of vrijetijdsmanagement;
• Je hebt ervaring met leiding geven;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het maken en coördineren van transportplanningen;
• Je beheert de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je bent flexibel en stressbestendig;
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Je hebt feeling met transport en voetbal;
Wat mag je van de Stichting EK vrouwen verwachten?
Wij bieden je een uitdagende tijdelijke functie bij de organisatie van een uniek topsport evenement in
Nederland met een marktconform salaris. Je krijgt een contract via KNVB sponsor Adecco.
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel?
Laat het ons weten en solliciteer. Je sollicitatie kun je t/m 14 april aanstaande richten aan de Stichting
EK Vrouwen 2017 via e-mail: sollicitaties@knvb.nl. Vermeld hierbij je voorkeursspeelstad. Meer
inhoudelijke informatie? Neem contact op met Willem-Friso Woudenberg via WillemFriso.Woudenberg@knvb.nl.
Gescout door de KNVB, gecontracteerd door Adecco!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

