FC GRONINGEN ZOEKT TALENTEN
BUITEN HET VELD, OPROEPKRACHTEN
FanCorner
ORGANISATIE
FC Groningen is een dynamische betaald voetbal organisatie in de Eredivisie, waarbij geen
dag hetzelfde is. De Trots van het Noorden is volop in beweging en ontwikkeling en wil
vanuit de overtuiging dat iedereen groeit in Groningen een belangrijke bijdrage leveren op
sportief, economisch en maatschappelijk gebied. Wij geloven daarbij dat onze Noordelijke
aanpakkersmentaliteit – in combinatie met de juiste faciliteiten en talent – de basis is voor
succes.

FANCORNER
De FanCorner is dé plek waar supporters van FC Groningen terecht kunnen voor de meest
uiteenlopende fan-artikelen en clubinformatie. De FanCorner telt twee verdiepingen, is
gevestigd op de hoek van het Alfa-college aan de Boumaboulevard bij het stadion van
FC Groningen en kent de volgende openingstijden:
Maandag t/m vrijdag

09.00 uur - 17.00 uur

*Op wedstrijddagen is de FanCorner vanaf anderhalf uur vóór de wedstrijd geopend en tot één uur na het laatste fluitsignaal.

PROFIEL
Als oproepkracht werk je in de FanCorner van FC Groningen en bestaan je werkzaamheden onder meer uit het verkopen van fan-artikelen en het verwerken van web-orders.
In deze functie dien je voornamelijk beschikbaar te zijn tijdens de thuiswedstrijden van
FC Groningen. Daarnaast kun je in overleg ingezet worden bij doordeweekse activiteiten
en tijdens vakantieperiodes.

DIT BEN JIJ
•
•
•
•

Een goede verkoper
Een aanpakker
Flexibel in werktijden
Zelfstandig, maar ook een echte teamspeler die positief in de wedstrijd staat

DIT ZIJN WIJ
•
•
•
•

Een dynamische organisatie
Een organisatie waar groei en ontwikkeling centraal staan
Een organisatie waar we successen samen vieren
Een organisatie die samen met jou op weg gaat naar de Grote Mark

WAT BIEDEN WIJ
Een marktconform bruto uurloon, met toepasselijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

CONTACT/INFORMATIE
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Tim van der Molen,
Sr. Medewerker Merchandise, fanshop@fcgroningen.nl.

SOLLICITEREN
Krijg jij energie van deze functie en wil je aan de slag als Oproepkracht in de FanCorner
van FC Groningen? Stuur dan je cv mét korte motivatie en beschikbaarheid naar de
afdeling P&O: personeel@fcgroningen.nl. o.v.v. vacaturenummer 2021-10050. Kandidaten
die alleen hun cv aan ons toesturen, zullen wij niet in behandeling nemen en de persoonsgegevens direct vernietigen.
REAGEREN KAN TOT EN MET UITERLIJK 16 JUNI 2021
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is begrijpelijk, maar wordt niet op prijs gesteld.

