FC GRONINGEN ZOEKT TALENT BUITEN
HET VELD, MANAGER VEILIGHEID
(40 uur per week)
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.

FUNCTIE
De afdeling veiligheid is op zoek naar een manager veiligheid. Als manager veiligheid
stuur je de volledige veiligheidsorganisatie aan rondom de thuis- en uitwedstrijden van
FC Groningen. Tevens ben je het aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken binnen de
organisatie en leg je verantwoording af aan de operationeel directeur. Deze werkzaamheden voer je samen met een coördinator veiligheid op de afdeling uit waarbij kwaliteit,
vervangbaarheid, operationele en strategische werkzaamheden in beide functies zijn gewaarborgd.
De manager veiligheid is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de veiligheid en de
veiligheidsbeleving van supporters en sponsors voor het stadionbezoek bij FC Groningen,
én die van de eigen supporters bij het bezoeken van uitwedstrijden van de Trots van het
Noorden. Daarbij geeft de manager leiding aan de beveiligings- en vrijwilligersorganisatie
en werkt hierbij nauw samen met de supporterscoördinator, wedstrijdorganisatie en andere afdelingen binnen FC Groningen, alsmede de ketenpartners (waaronder – maar niet
uitsluitend – gemeente, politie, brandweer en KNVB). Hierbij kan de manager veiligheid
goed de gevolgen overzien van veiligheidsissues en -vraagstukken en hierin snel schakelen. De manager veiligheid ontwikkelt de visie op het gebied van veiligheid en adviseert
de operationeel directeur ten aanzien van het (preventief en repressief) veiligheidsbeleid.
De manager veiligheid is verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een jaarplan en
vertaalt dit jaarplan naar afdelingsdoelstellingen.

PROFIEL
Wij zoeken een enthousiaste collega met ervaring in een vergelijkbare functie die sterk
is in communicatie, zowel intern als extern. Je hebt de ambitie je binnen FC Groningen te
ontwikkelen en te groeien als persoon. Daarnaast kan je goed omgaan met de continue
aandacht voor FC Groningen vanuit supporters en/of ketenpartners en ben je stressbestendig. Je staat stevig in je schoenen, je bent vastberaden en niet bang om beslissingen
te moeten nemen. Je beschikt over leiderschapskwaliteiten, waarbij je mensen weet te
motiveren en inspireren. Daarnaast beschik je over een bepaalde mate van mensenkennis.

DIT BEN JIJ
•
•
•
•
•
•

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur heb je een afgeronde opleiding Integrale Veiligheid
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in het
betaald voetbal of de evenementenbranche
Je beschikt over de opleiding veiligheidscoördinator KNVB of bent bereid deze te
behalen (licentie-eis KNVB)
Je bent flexibel, zelfstandig en stressbestendig
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht
Je bent goed in het signaleren van veiligheidsrisico’s en het ontwikkelen van een
goede visie hierop

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 Markt
Een organisatie met marktconforme primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden

SOLLICITEREN
Raak jij enthousiast en krijg jij energie van deze functie? Wil je mee groeien met onze
ambities? Stuur dan je cv mét korte motivatie en beschikbaarheid naar de afdeling P&O:
personeel@fcgroningen.nl. o.v.v. vacaturenummer 2021-10046. 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 WOENSDAG 30 JUNI 2021
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is begrijpelijk, maar wordt niet op prijs gesteld.

