Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent.
Met spelers die sterker zijn dankzij hun team, en teams die de kracht van hun spelers kennen.
Die teams van morgen worden vandaag gevormd.
Op de KNVB Campus. Hier ligt hun basis voor de top. Hier gaan innovatie, motivatie én transpiratie hand
in hand. Het resultaat? Teams die als een eenheid in de wedstrijd staan.

KNVB CAMPUS
VOOR DE TEAMS VAN MORGEN
De KNVB Campus is de plek waar onze nationale selecties trainen, waar trainers worden opgeleid,
scheidsrechters werken aan de arbitrage en bestuurders elkaar ontmoeten. Waar de voetballers van ons land
kunnen revalideren en het bedrijfsleven vergaderingen, congressen en evenementen organiseert. Voor meer
informatie: www.knvb.nl/campus.
Het Hospitality Team van de KNVB Campus is o.a. verantwoordelijk voor het runnen van het Trainingscentrum,
Teamhotel, Rinus Michels Dug-out op de KNVB Campus.
Voor het Hospitality Team van de KNVB Campus zijn wij per direct op zoek naar:
1e medewerker Hospitality Team KNVB Campus (m/v)
Fulltime
Als 1e medewerker binnen het Hospitality Team van de KNVB Campus ben je enerzijds verantwoordelijk voor
een specifiek takengebied binnen het Food & Service Team en anderzijds de ideale allround teamspeler die
uitblinkt in Hospitality.
Fan van Oranje en gek op voetbal is een must om in deze unieke werkomgeving één van de bepalende spelers
te zijn die het verschil maken. Je bent bedreven in het verrichten van optimale service.

Een goed team bestaat uit specialisten en allrounders, allen met de kwaliteit om een topprestatie neer te zetten op
het gebied van de te leveren producten en persoonlijke gastgerichtheid.
Ben jij die Hospitality professional die het verschil kan maken?
Dan is dit de transfer waar je van gedroomd hebt en word jij dé eerste medewerker van
het Hospitality Team van de KNVB Campus !

Wat doe je?
•
•

•
•

•

Bij afwezigheid van de F&B en Service Manager ben jij degene die het serviceteam aanstuurt.
Je bent multifunctioneel. Je organiseert de gastenontvangst en draagt bij aan de unieke
voetbalbeleving van de KNVB Campus. Je biedt service en assistentie in de zalen, verricht de meest
voorkomende werkzaamheden in de bar en het restaurant en je werkt op evenementen die
georganiseerd worden op de KNVB Campus.
Je bent bezig met pro- actief de gasten te ontvangen, begeleiden en te evalueren.
Uiteraard word je als speler op die plek in het veld gezet, waar jij het best tot je recht komt en het
meest kan betekenen voor je team, de unieke uitdaging zit in het feit dat de opstelling kan
veranderen als de wedstrijd daarom vraagt!
Je rapporteert aan de Service Manager

Wie ben je?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een teamspeler met een gezonde ambitie
Je hebt affiniteit met voetbal
Je bent resultaatgericht en initiatiefrijk
Je hebt een hands on mentaliteit
Je bent servicegericht en hebt oog voor detail
Je bent enthousiast, spontaan en vooral sportief
Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
Je beschikt over de juiste opleiding, kennis en vaardigheden om als Hospitality professional het
verschil te kunnen maken.

Wat kun je verwachten?
•
•
•

Werken op de KNVB Campus, het kloppend voetbalhart van Nederland
Een uitdagende baan binnen een geheel jong en gedreven team
Een marktconform salaris (salariëring conform Arbeidsvoorwaardenreglement KHN) met reis- en
onkostenvergoeding

Interesse
Jouw schriftelijke sollicitatie kun sturen naar sebastian.lenden@knvbcampus.nl.
t.a.v. Sebastian Lenden, Team Manager KNVB Campus

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

