VACATURE: Projectcoördinator FCE Foundation

Aantal uur: 40 uur (1 fte)
Startdatum: voorkeur 1 juli / 1 augustus 2022
FC Eindhoven wordt gekenmerkt door een laagdrempelige cultuur en sterke regionale binding. De
oudste betaald voetbal organisatie van Eindhoven wil die laagdrempeligheid verder zichtbaar
maken door nog meer te kunnen betekenen voor de inwoners van de stad e n de regio. Daarom
heeft de club een maatschappelijke stichting opgericht die het krachtig beeldmerk, de spelers en
de faciliteiten van de club inzet om de inwoners van Zuidoost-Brabant net een beetje gezonder,
gelukkiger en gelijkwaardiger te maken. Aan de hand van verschillende maatschappelijke
thema’s organiseert en ondersteunt de FCE Foundation in samenwerking met allerlei partners
verschillende projecten waarbij het merk FC Eindhoven en voetbal als middel worden ingezet.
De FCE Foundation is op zoek naar een projectcoördinator die samen met een jong en ambitieus
team de verschillende maatschappelijke activiteiten in goede banen kan leiden. Momenteel
bestaat het team uit de MVO manager (1 dag aanwezig), projectcoördinator, projectmedewerker
(leerling, 3 dagen aanwezig) en 3 stagiaires Sportkunde/SPECO. De Projectcoördinator is
verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team.
De projectcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over de volgende projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FCE Walking Football (wordt momenteel gecoördineerd door projectmedewerker)
FCE Football Memories (wordt momenteel gecoördineerd door een vrijwilliger)
FCE Street League
FCE Schoolvoetbaltoernooi
FCE Pleintjeswerking
FCE Kicksfit
VDL Business Cup (bedrijventoernooi)
International Community
Student Community
VDL Triple T (wordt bij opstart gecoördineerd door een collega van FC Eindhoven)

Naast de reguliere projecten lopen er ook nog een aantal kleine losse projecten. De
projectcoördinator is in samenwerking met de projectmedewerker verantwoordelijk hiervoor.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De projectcoördinator stelt de projectplannen op, inclusief de begroting en draagt in
samenwerking met de projectpartners zorg voor de uitvoering. De projectcoördinator
is eindverantwoordelijke hierbij;
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor het financieel beheer van het project in
samenwerking met de MVO Manager;
De projectcoördinator zorgt in afstemming met de collega’s van commercie dat er
financiering is voor een aantal projecten;
De projectcoördinator onderhoudt contacten met externe organisaties die zich aan het
project hebben verbonden en legt nieuwe contacten die bijdragen aan een succesvolle
uitvoer van het project;
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de communicatie met de verschillende
afdelingen binnen de organisatie;
De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers voor de
projecten;
De projectcoördinator richt zich op de groei van het project;
De projectcoördinator stuurt stagiaires/vrijwilligers en de projectmedewerker aan die
betrokken zijn bij de projecten;
De projectcoördinator behoudt het overzicht over alle projecten en stuurt bij waar
nodig;
De projectcoördinator signaleert kansen en denkt actief mee met de MVO Manager in
de verdere ontwikkeling van deze nieuwe stichting.

De ideale kandidaat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikt over HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur heeft de kandidaat sport- en
evenementmanagement of vergelijkbare opleiding afgerond;
Heeft ervaring met project- en evenementenmanagement;
Kan zelfstandig werken en is zeer resultaatgericht;
Is initiatiefrijk, pakt kansen en lost problemen op;
Heeft een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en kan zodoende
goed communiceren met verschillende doelgroepen;
Laat stagiaires, vrijwilligers en de projectmedewerker goed en effectief functioneren
door hen te coachen en te motiveren;
Is in staat om beslissingen te nemen en anderen te overtuigen;
Heeft affiniteit met sport en voetbal in het bijzonder;
Heeft natuurlijk overwicht en aarzelt niet om de leiding te nemen.

Solliciteren
Ben jij de coördinator die de FCE Foundation zoekt en herken jij jezelf in het voorgaand profiel?
Reageer dan door een mail te sturen naar Foundation@fc-eindhoven.nl. Voor meer informatie
over de functie kun je contact opnemen met Hilde Wagelmans via 06 43 98 43 32.

