Vacature: Administratief Medewerker

Ben jij de persoon die een gezond, groeiend ledenbestand onderhoudt en naar een nog hoger niveau
brengt? Dagelijks onderhoud je het ledenbestand, beantwoord je e-mails en telefoontjes en zorg je
voor de inkomende en uitgaande post.
Hiernaast zorg je dat de financiële administratie van de vereniging op orde is, de contracten zijn
opgesteld en gearchiveerd en dat er maandelijks rapportages worden gemaakt. Buiten deze
dagelijkse werkzaamheden draag jij zorg voor de overige administratie van de verenging waaronder
de Europese reizen en evenementen.
FSV De Feijenoorder is een kleine organisatie met korte lijnen. We werken voor en namens
supporters en willen het beste voor Feyenoord. Uiteraard heb je affiniteit met Feyenoord en ben je
Feyenoorder in hart en nieren. Op het kantoor van de vereniging, naast stadion De Kuip, werken
naast jou nog 2 collega’s. Een klein, leuk team waarin teamwerk en zelfstandig werken hand in hand
gaan. Je begrijpt je verantwoordelijkheden en pakt die met beide handen op.
Wie ben je?
Je hebt een afgeronde Mbo-opleiding of een vergelijkbaar (aantoonbaar) werk- en denkniveau.
Daarnaast ben je:
-

Iemand die initiatief neemt om de vereniging groter te maken en die een
groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft;
Secuur, perfectionistisch en proactief in het uitvoeren van de werkzaamheden;
Iemand die gevoelige en vertrouwelijke informatie voor zichzelf kan houden;
En communicatief zéér vaardig is.

Wat bieden we:
•
•
•
•
•

Een kantoor naast stadion De Kuip;
Een marktconform salaris;
Ruimte voor initiatief en zelfontplooiing;
Je werkt voor en namens supporters en bent continu betrokken bij Feyenoord;
Goede secundaire voorwaarden waaronder veel vrije dagen en een aantal mooie
Feyenoord extra’s.

Reageren en gesprek(ken).
Reageren op deze functie kan tot uiterlijk 25 juli 2022. Stuur je motivatie en CV
naar sollicitatie@defeijenoorder.nl. Ook bij vragen kan je ons mailen of bellen op 06-40751989. De
eerste gesprekken vinden volgens verwachting plaats op maandag 1 augustus en dinsdag 2
augustus.

