
 
 

 
 

Oproepkracht PSV FANclub 

Ben jij de enthousiaste oproepkracht die actief mee wil bouwen aan de PSV FANclub? 

Heb jij interesse in voetbal, het clubgevoel van iedere PSV-fan tot bloei te laten komen 

en klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan is dit jouw kans om een transfer te maken naar 

PSV. Lees deze vacature en reageer direct via de site. 

Eendracht maakt macht. Daar is PSV op gebouwd. Het is ons DNA en we stralen dat 

gedachtegoed niet alleen uit op de (internationale) velden, maar ook daarbuiten. PSV 

geldt als een van de meest vooraanstaande clubs van Nederland. De club kent een rijke 

historie, zal constant streven naar prestaties in de Nederlandse top en heeft ambities op 

Champions League-niveau. 

Om onze dienstverlening en kwaliteit naar onze fans naar een hoger niveau te brengen, 

zijn we op zoek naar kandidaten voor de functie van Oproepkracht PSV FANclub. 

 

Wat is PSV FANclub? 

De FANclub bestaat uit twee fanclubs; de Phoxy Club en FC PSV. Speciaal voor kinderen 

van 0 tot en met 14 jaar. Met zo’n 17.000 jonge fans is de FANclub van PSV één van de 

grootste van Nederland. De Phoxy Club is voor PSV-fans tot en met 6 jaar. Voor 

kinderen van 7 tot en met 14 jaar is er FC PSV. Voor deze jonge fans worden 

verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd zoals de Phoxy Babyfoto en 

het FC PSV FUNpark. Naast deze evenementen ontvangt ieder lid cadeautjes en 

magazines passend bij de leeftijd. Ook organiseert de FANclub PSV Feestjes in het 

Philips Stadion en gaan we op pad met Phoxy on Tour naar bijvoorbeeld 

voetbalverengingen en scholen. 

 

Wat ga je doen als Oproepkracht PSV FANclub? 

In de functie van Oproepkracht PSV FANclub leer je kinderen kennis maken met PSV 

door met Phoxy op pad te gaan. Ook maak je kinderen enthousiast bij het geven van 

kinderfeestjes en evenementen. Daarnaast bezorg je leden een onvergetelijke ervaring 

tijdens wedstrijden. 

 

Primaire kerntaken van de Oproepkracht PSV FANclub: 

• Het uitvoeren van kinderfeestjes in het Philips Stadion 

• Het ondersteunen van activiteiten en evenementen voor leden 

• Het begeleiden van en op pad gaan met mascotte Phoxy 

• Het begeleiden van wedstrijdactiviteiten 

  



 
 

 
 

Je profiel als Oproepkracht PSV FANclub: 

• Affiniteit met kinderen en voetbal 

• Enthousiast 

• Gastvrij, klantvriendelijk 

• Communicatief sterk 

• Zelfstandig 

• Teamplayer 

• Beschikbaar op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en op weekenddagen 

Solliciteren? 

Hebben we je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan 

ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Goed om te weten is dat Driessen als 

uitzendbureau onze partner is bij de werving & selectie. De sollicitatieprocedure loopt 

via Driessen HRM. Solliciteren kan via: https://www.driessen.nl/vacatures/oproepkracht-

psv-fanclub-19407 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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