Vacature: projectmedewerker Stichting Willem II Betrokken
Ben jij (Willem II) Betrokken?
Al sinds 1896 is Willem II dé voetbaltrots van Tilburg. Naast het leveren van
aantrekkelijk voetbal staat maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel bij
Willem II. Sinds 2016 verbindt Stichting Willem II Betrokken passie voor voetbal met
hart voor de samenleving. Met projecten voor basisschooljongeren die even een
steuntje in de rug kunnen gebruiken tot en met dementerende ouderen die door het
ophalen van voetbalherinneringen weer even opleven. Ons motto is: niemand op de
reservebank!
Het doel is om maatschappelijke initiatieven in Tilburg en omgeving te ondersteunen
en te initiëren, hierbij gebruik makend van de kracht en uitstraling van Willem II. De
profvoetballer en trainer als rolmodel en het Koning Willem II stadion als
inspirerende (leer)omgeving maken onze doelgroepen sterker en vergroten hun
kansen. Hierbij staan de thema’s Talentontwikkeling, Participatie en Positieve
Gezondheid centraal. Samen met onze partners en door onze activiteiten en projecten
zetten we ons in voor iedereen in Tilburg en omgeving. Willem II is namelijk meer
dan voetbal alleen!
Is het jouw droom om mee de aanvoerdersrol te vervullen binnen de
maatschappelijke afdeling van een betaald voetbalorganisatie? Dan is dit je kans: wij
zoeken een projectmedewerker (m/v), voor 28-40 uur per week.
Wat verwachten wij van jou?
Willem II Betrokken werkt als afdeling binnen de totale voetbalorganisatie en we
werken nauw samen met andere afdelingen zoals Marketingcommunicatie, Ticketing,
Commercie, Pers en Media etc.
Jouw werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• Meehelpen met het organiseren, initiëren, bewaken en soms zelf uitvoeren van
bestaande projecten en activiteiten;
• Meedenken ten aanzien van het voortzetten en uitbouwen van programma’s
en projecten van Willem II Betrokken;
• Relatiebeheer en acquisitie van maatschappelijke en zakelijk partners;
• Content creëren voor op de website en social media van Willem II Betrokken;
• Campagnes bedenken om de naamsbekendheid van Willem II Betrokken bij
alle stakeholders te vergroten;

•

Hand- en spandiensten verrichten tijdens thuiswedstrijden t.b.v. activiteiten
rondom Willem II Betrokken.

Hoe ziet onze ideale kandidaat er uit?
De pioniersfase is voorbij en we maken de slag naar een professionelere organisatie.
Ter uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar iemand:
• met een groot maatschappelijk hart die mee wil bouwen aan de verdere
ontwikkeling van Willem II Betrokken;
• die een hands-on mentaliteit heeft, maar ook in staat is strategisch mee te
denken;
• met een pro-actieve houding die zelfstandig projecten en evenementen kan
organiseren en begeleiden;
• die kan omgaan met verschillende stakeholders, zoals deelnemers,
projectleiders, maatschappelijk samenwerkingspartners en zakelijk partners
van Willem II Betrokken;
• die zich als een vis in het water voelt in een dynamische, hectische omgeving;
• met HBO werk- en denkniveau, die minimaal 32 uur per week beschikbaar is.
Wat hebben wij te bieden?
• Een unieke baan in het Koning Willem II stadion, een sportieve en
inspirerende omgeving waar iedere dag anders is.
• Een jaarcontract met intentie tot verlenging.
• Een salaris van maximaal € 2.500,- bruto per maand op fulltime basis.
Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie voor 17 juni 2022 naar suzanne.albregts@willem-ii.nl. De
eerste gesprekken vinden plaats in de week van 20 juni. Voor 1 juli willen we de
procedure afgerond hebben, zodat per 1 september 2022 gestart kan worden.
Voor meer informatie over Willem II Betrokken bekijk de website: https://www.wiibetrokken.nl of neem contact op met Suzanne Albregts, 0630645716.

