
 
 

 
 

Medewerker Technische Dienst (taakaccent W-installaties) 
 
PSV is een van de meest vooraanstaande voetbalclubs van Nederland. De club 
kent een rijke historie en zal constant streven naar de Nederlandse top met 
Champions League-ambities en professionaliteit op en rond het veld. PSV is niet 
alleen op het veld constant in beweging, ook buiten het veld wordt er alles aan 
gedaan om succesvol te zijn. Ook zonder voetbaltalent is een carriere binnen PSV 
mogelijk.  
 
PSV is ter versterking van de Technische Dienst op zoek naar een Medewerker 
Technische Dienst (W-installaties). 
 
Afdeling Stadion Exploitatie 
Als Medewerker Technische Dienst (W-installaties) maak je onderdeel uit van de 
Afdeling Stadion Exploitatie. Deze afdeling levert met het besturen en beheersen 
van de ondersteunende activiteiten een bijdrage aan de primaire processen van de 
organisatie. De afdeling is verantwoordelijk voor de technische installaties in het 
Philips Stadion en sportcomplex De Herdgang en de bouwkundige staat van de 
panden.   
 
Hoofdtaken 

• Uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van het dagelijks onderhoud 
Bovengenoemde met name, maar zeker niet beperkt tot, het gebied van  
W-installaties in de breedste zin des woords (sanitair, CV, hydroforen, 
luchtbehandeling etc.) 

• Signaleren van mankementen en gebreken in en om het stadioncomplex en 
deze ter plekke verhelpen, al dan niet doormiddel van het inschakelen van 
(in- of externe) collega’s  

• Ontvangen van goederen van leveranciers en deze goederen vervolgens op 
de juiste plek bezorgen 

• Verrichten van klein mechanische werkzaamheden 

• Uitvoeren van werkzaamheden in het kader van gebruikmaking van de 
verhuurde ruimtes: klaarzetten benodigdheden zoals bijvoorbeeld 
presentatieapparatuur, verlichting, audiovisuele middelen etc.  

• Oplossen van veelvoorkomende storingen met de nadruk op de W-
installatie. 

• Huishoudelijk onderhoud verrichten, hand- en spandiensten uitvoeren 

• Technische ondersteuning bieden bij wedstrijden in het Philips Stadion  

• Uitvoeren van storingsdiensten is onderdeel van de functie 
 

Functie-eisen 

• Minimaal MBO 2 opleiding op het gebied van installatietechniek 

• VCA diploma 

• Minimaal 2 jaar ervaring op W-technische gebied 



 
 

 
 

• Ervaring in een allround technische / facilitaire dienst functie 

• Ervaring met het Struxureware systeem is een pre 

• Stressbestendig 

• Probleemoplossend 

• Flexibel 

• Hands-on mentaliteit 

• Ondernemend 

• Klantgericht 
 
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?  
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je werken bij een topclub? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV op via de vacaturesite van PSV.  

 
 


