
Vacature Event- en bedieningsmedewerker bij YveY/ FC Eindhoven   

YveY is horecapartner van FC Eindhoven in het Jan Louwers Stadion. 

Wij zijn zowel verantwoordelijk voor de publiekscatering tijdens wedstrijddagen als daarbuiten. In het 

Jan Louwers Stadion staat niet alleen het voetbal centraal maar het is ook een unieke locatie voor het 

organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Te denken valt aan vergaderen in een sportieve 

omgeving, personeelsfeesten, diverse activiteiten met een verrassende ‘touch’, inspirerende 

seminars, bijzondere bbq’s en vele andere (zakelijke) events. Variatie en originaliteit is datgene dat 

ons drijft! 

Wij zijn op zoek naar versterking. Voldoe jij aan het juiste profiel en herken jij jezelf in 

onderstaande punten dan ben jij de persoon die we zoeken!   

Vacature: Event- en bedieningsmedewerker (parttime 20 tot 24 uur) 

Functiebeschrijving: 

Je gaat werken tijdens kleine vergaderingen, grote evenementen, bruiloften, gala’s, etc. Samen met 

de locatiemanager ben je verantwoordelijk voor de bijeenkomsten in de businesslounges. 

Je zorgt ervoor dat ieder evenement in goede banen verloopt. Voorafgaand help je met het 

klaarzetten/ opbouwen van de ruimtes. Je zorgt ervoor dat onze gasten zich welkom voelen en helpt 

hen waar nodig. Door jouw gastvrijheid zorg je ervoor dat het hen aan niets ontbreekt! 

Daarnaast ben je operationeel verantwoordelijk voor de publiekscatering op wedstrijddagen (en de 

voorbereiding hiervan). 

Deze functie past bij jou, omdat: 

• Hospitality altijd je eerste uitgangspunt is tijdens je werk, de gast staat bij jou op 1; 

• Je ervaring hebt in de horeca; 

• Je graag wilt dat elke gast goed geholpen wordt en net dat stapje extra wilt zetten; 

• Je goed kunt communiceren met verschillende type mensen; 

• Je ook niet te beroerd bent voor wat licht fysiek werk (zoals het tillen, sjouwen en slepen van 

tafels en opbouw van diverse events); 

• Je beschikt over minimaal mbo werk- en denkniveau; 

• Je stressbestendig en representatief bent; 

• Je zelfstandig kunt werken en daarin probleemoplossend te werk gaat; 

• Je een uitdaging ziet in het uitvoeren van de volledige operatie van een partij. Dus van 

bestellingen en opbouw, tot en met het serveren van ‘de laatste ronde’. 

Wij bieden:  

• Een veelzijdige en uitdagende functie in een sportieve werkomgeving; 

• Een horecafunctie, waarbij vrije dagen in het weekend en op feestdagen eerder regel dan 

uitzondering zijn; 

• Een jonge en groeiende organisatie, die op alle fronten flexibiliteit nastreeft; 

• Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Interesse? Stuur dan je CV én motivatiebrief naar personeelszaken@yvey.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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