
 

  

Meewerkstage Managementassistent(e) 
  
Ben jij de stagiair(e) die wij zoeken voor de PSV Academy? Heb jij affiniteit met het zelfstandig 
afhandelen van telefoongesprekken, correspondentie en ben jij de spin in het web? Dan is dit jouw kans 
om PSV op tijdelijke basis te versterken. Lees deze vacature en reageer direct via de vacaturesite.  
  
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.    
  
PSV is op zoek naar enthousiaste en zelfstandige meewerkstagiair(e) Managementassistent(e). De 
stage zal starten september 2022 en zal een halfjaar of een jaar duren (afhankelijk van de eis vanuit 
school). 

     
Primaire kerntaken van de stageplaats Managementassistent(e) 

• Het (zoveel mogelijk) zelfstandig afhandelen van telefoongesprekken en klachten 

• Het (zoveel mogelijk) zelfstandig afhandelen van correspondentie (registratie verwerking, 
afhandeling en verspreiding alle binnenkomende post en e-mails + digitalisering hiervan) 

• Alle bestanden moderniseren en digitaliseren 

• Kopiëren, faxen, archiveren voor Hoofd Jeugdopleiding en Hoofd Jeugdscouting 

• Het verzorgen en versturen van mailings 

• Registratie en verwerking van alle gegevens van de jeugdspelers 

• Bijhouden en verwerken dossiermappen jeugdspelers 

• Mede up-to-date houden en versturen van weekplanningen Profplan, Basisplan en Talentenplan 

• Beheer voorraad papier, enveloppen, kantoorbehoeften en andere benodigdheden ten behoeve 
van de Jeugdopleiding 

• Het ontvangen van bezoekers 
• Helpdesk: algemeen aanspreekpunt voor medewerkers, spelers en externe relaties 

 
Wie zoeken wij?  

• Een meewerkstudent die de opleiding Managementassistent(e)/directiesecretaresse volgt.  

• Accuraat  

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden   

• Flexibel  

• Zelfstandig  

• Probleem oplossend vermogen  

• Proactief 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden die horen PSV. Dat zijn: 
prestatiegericht, gastvrij, betrouwbaar, sociaal betrokken en innovatief.    
   
Solliciteren? 

Hebben we je interesse gewekt voor deze stageplaats 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.   


