Een goed team bestaat uit specialisten en allrounders. Allen met de kwaliteit om een topprestatie neer te
zetten. Ben jij behendig, snel, durf je initiatief te nemen? Zorg je voor balans en ben je dienend? Kortom,
ben jij de veldspeler service van de KNVB Campus? Dan is dit de overstap waarvan je gedroomd hebt.
Het Hospitality team op de KNVB Campus is verantwoordelijk voor het verzorgen van alle business events op de
KNVB Campus. Daarbij runnen zij het Trainingscentrum, Teamhotel en de Rinus Michels Dug-Out. De gasten zijn
heel divers en is een mix van zakelijk en topsport. Kijk voor meer informatie op www.knvb.nl/campus.
Om het team compleet te maken zoeken we voor het Serviceteam een:

Service medewerker
(fulltime, 38 uur m/v)
Wat ga jij doen?
Als Service medewerker binnen het Hospitality team van de KNVB Campus ben je een servicegerichte, allround
teamspeler met diverse verantwoordelijkheden waaronder o.a. het draaien van evenementen, het serveren
van ontbijt, lunch en diner, het ontvangen van gasten, het klaarzetten van vergaderzalen, het ondersteunen
van de contactpersoon tijdens een congres of evenement, draaien van borrels.

Waar zijn we naar op zoek?
•

•

Een servicegerichte collega die multifunctioneel is. Je verzorgt het 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 draait je hand niet om voor een
catering op de velden.
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!

Wie ben jij?
Zijn de woorden spontaan, enthousiast, sportief, klantgericht, pro-actief en affiniteit met voetbal op je lijf
geschreven? Ben je een teamspeler met een gezonde ambitie en heb je een hoog gevoel voor kwaliteit en een
natuurlijke eigen persoonlijke gastgerichtheid? En heb je werkervaring in de evenementen/bediening/horeca?
Dan ben jij die nieuwe collega van het KNVB Campus team die we zoeken.

Wat bieden we jou en wat kun je verwachten?
Werken op de KNVB Campus, het kloppend voetbalhart van Nederland, daar waar onze nationale selecties
trainen, trainers worden opgeleid, bestuurders elkaar ontmoeten. Dé plek die een aanzuigende werking heeft
op mensen die van voetbal houden en daardoor worden geïnspireerd. Een uitdagende baan binnen een jong en
gedreven team. Een marktconform salaris met reiskostenvergoeding.

Enthousiast geworden en kom je bij ons solliciteren?
Wij zijn geïnteresseerd in gemotiveerde en enthousiaste kandidaten die streven naar een topproduct voor een
tevreden gast en een eindresultaat om trots op te zijn. Ben je bereid je handen uit de mouwen te steken en
veel te leren, stuur je motivatie met cv naar: vacature@KNVBcampus.nl. Voor meer informatie kun je bellen
met 0343-491424.

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

