
 

 

 

 

Oproepkracht PSV Eindhoven City Store 

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

Eindhoven City Store? Heb jij interesse in voetbal, verkoop en detailhandel 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 de organisatie naar een hoger niveau te brengen, zijn we op zoek naar 

kandidaten voor de functie van Oproepkracht PSV Eindhoven City Store. 

  

Wat is de PSV Eindhoven City Store? 

De naam zegt het al, de PSV Eindhoven City Store in het hart van de stad is de PSV 

winkel van de club met een groot assortiment PSV artikelen voor de échte PSV-

supporter, toerist en doorgaans winkelend publiek en valt onder de afdeling 

merchandising. Naast het grote PSV assortiment vindt er ook een samenwerking 

met de stad Eindhoven plaats. Het merk THE VIBE is de merchandise van de stad 

Eindhoven en wordt naast het PSV assortiment exclusief gepresenteerd en verkocht 

in de PSV Eindhoven City Store. De winkel van 200m2 is onderdeel van het hart van 

de retail activiteiten van PSV, naast de PSV FANstore en de webshop van de club. 

Deze retail activiteiten maken onderdeel uit van de omni-channel strategie, waarbij 

het niet uitmaakt waar de klant zich meldt, of het nu online is of in een van de 2 

winkels.  

   

Wat ga je doen als oproepkracht PSV Eindhoven City Store 

 In de functie van oproepkracht PSV Eindhoven City Store ben je verantwoordelijk 

voor de verkoop van het gehele PSV merchandise assortiment. Met je kennis, 

ervaring en interesse, adviseer je klanten op een professionele en plezierige manier. 

Samen met je collega’s ben je betrokken bij alle winkelprocessen. De werktijden zijn 

volgens de winkelopeningstijden van de PSV Citystore (inclusief vrijdag, koopavond, 

zaterdag en zondag)  

 

  



 

 

 

 

Primaire kerntaken van de oproepkracht PSV Eindhoven City Store  

• Actieve verkoop en advies geven aan consumenten 

• Via crosselling ‘bij’ verkopen van artikelen 

• Kassawerkzaamheden, te weten: scannen artikel, afrekenen van artikelen via 

contante betaling, pin of creditcard, eventueel korting toepassen.  

• Winkel openen, afsluiten, ordenen en schoonhouden 

• Bedrukken shirts 

• Het verwerken van vracht, o.a. labelen, beveiliging aanbrengen 

• Eerste aanspreekpunt voor de klant zijn met betrekking tot alle particulieren 

diensten die door PSV geleverd worden  

 

Je profiel als oproepkracht PSV Eindhoven City Store 

• MBO werk- en denkniveau 

• Opleiding in retail/small business 

• Minimaal 2 jaar werkervaring in de sportdetailhandel 

• Affiniteit met sport en voetbal 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Klantgerichte houding 

• Commerciële instelling 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Zelfstandig 

• Teamspeler 

• Enthousiast 

• Flexibel 

 

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 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.    


