
 
 

 
 

Oproepkracht Frontoffice PSV & Philips Stadion 
 
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. 
 
There`s no second chance for a first impression! Ben jij als Oproepkracht Frontoffice 
hét visitekaartje op Champions League van PSV en het Philips Stadion? Je ademt 
hospitality door je persoonlijke presentatie en het hoge niveau van 
servicegerichtheid. De wijze waarop je gasten ontvangt maakt dat je een 
onvergetelijke indruk achterlaat met je vriendelijke overkomen. Jij bent 
verantwoordelijk voor het creëren van een Brabants ontvangst van onze gasten! 
Ook de bijbehorende backoffice werkzaamheden, zoals administratieve zaken, zijn 
bij jou in goede handen. 
 
Na een gedegen inwerktraject neem je plaats in een vast frontofficeteam waar je 
zowel in teamverband als zelfstandig goed kan functioneren. Ben je flexibel en op 
oproep beschikbaar en klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan is dit je kans om een 
transfer te maken naar PSV. 
 
Wat ga je doen als Oproepkracht Frontoffice? 

• Het op Brabantse wijze welkom heten en ontvangen van je gasten en meldt hun 

komst aan bij de collega(s) 

• Het wegwijs maken van je gasten in het Philips Stadion 

• Verzorgen van koffie/thee in de ontvangstruimte voor de gasten 

• Aannemen en doorverbinden van de telefoon en het verwerken van e-mails 

(backoffice) 

• Administratieve werkzaamheden zoals; plannen en afstemmen van afspraken, 

werkzaamheden, werkroosters etc. 

• Verwerken van inkomende en uitgaande post 

• Uitgifte en inname van sleutels en bezoekerspassen 

• Draagt zorg voor het in ontvangst nemen van bestellingen en leveringen 

• Beheer van je werkgebied en handhaven orde en netheid 

 

Primaire kerntaken van de Medewerker Frontoffice: 

• MBO werk- en denkniveau   

• Ervaring als receptionist(e), liefst recentelijk 

• Flexibel wat betreft werkdagen en werktijden (ook gedurende wedstrijden en 

weekenden) 



 
 

 
 

• Gastvrijheid zit bij jou in je bloed en je bent niet verlegen, maar juist pro actief 

• Je bent empathisch, houdt graag meerdere ballen tegelijk in de lucht en krijgt alleen 

stress van een lege lobby 

• Je bent een echte teamspeler maar kan ook zelfstandig werken 

• Je bent communicatief sterk in zowel de Nederlandse als Engelse taal. 

• Je woonachtig in de omgeving van Eindhoven 

• Ervaring met MS Office 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden die 
horen PSV.  

Dat zijn: prestatiegericht, gastvrij, betrouwbaar, sociaal betrokken en innovatief. 
Klik hier voor de volledige vacature van Oproepkracht Frontoffice & Philips stadion. 

   

Wat kan je van ons verwachten? 

• Een superleuke, afwisselende baan in het mooiste stadion van Nederland en bij de 

beste voetbalclub van Nederland 

• Leuk team van enthousiaste collega’s, zowel in het veld als de vaste staf op kantoor 

• Je wordt onderdeel van de PSV-familie. Want ja, zo voelt het écht 

• Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. Geen 

werkdag zal hetzelfde zijn 

 

Solliciteren?  

Hebben we je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan 
ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Deze kun je indienen via de 
vacaturesite.     

   

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

 

 

 


