
 

 

 

 

 

Functieomschrijving  

Naam organisatie:  FC Eindhoven 

Afdeling:   Facilitair 

Functie:   Manager  

Aantal uur:   24 uur 

1. FC Eindhoven 

Oprichting 
Op 16 november 1909 wordt besloten een nieuwe vereniging op te richten: E.V.V., een afkorting van 
Eindhovense Voetbal Vereniging. De clubkleuren worden Blauw-Wit. Het blauw komt van het 
toenmalige wapen van Eindhoven.  

Grootste successen 
In de jaren dertig bungelt EVV Eindhoven steeds in de onderste regionen van de competitie, maar het 
weet toch succes te boeken: in 1937 pakt de club de KNVB beker. In 1954 komt het grootste succes: 
EVV wordt landskampioen. Dit was het laatste kampioenschap voordat het betaald voetbal ingevoerd 
werd. 

Wederopstanding 
Op 12 mei 2009 maakte de KNVB bekend dat het de proflicentie van FC Eindhoven niet introk, maar 
dat FC Eindhoven ook in het seizoen 2009/2010 uit kon komen in de Eerste divisie. Daarna won FC 
Eindhoven in 2010 de periodetitel net als in 2015 en 2016. 

Beleidsplan 2025 
Begin 2020 werd een nieuw beleidsplan gepresenteerd door de Raad van Commissarissen. Het 
‘Masterplan 2025’ omvat de volgende onderdelen: Organisatie, Financiën, Voetbal, Stadion, 
Innovatie, Ecosysteem, New Business, Marketing & Communicatie. 

Plaats in organisatie 

De manager facilitair legt verantwoording af aan de algemeen directeur. 

Doelstelling  
De manager facilitair is verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling en benutting van de 
stadionfaciliteiten. Tot de taakgebieden behoren planning en inrichting van het stadion en kantoren, 
sportvelden, ICT, veiligheid en schoonmaak. De facilitair manager ondersteunt de directie in het 
facilitaire beleid zodanig dat de organisatiedoelstellingen behaald worden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resultaatgebieden 

1. Facilitaire dienst inzake stadion, veiligheid, terreinen en velden 

2. Leiding geven 

Taken en verantwoordelijkheden 

1. Facilitaire dienst inzake stadion, terreinen en velden 

• Opstellen facilitaire beleid 
• Draagt zorg voor een soepel en tijdig verloop van alle facilitaire dienstverlening inclusief 

wedstrijddagen 
• Opstellen werkvoorschriften, richtlijnen en procedures 
• Selectie en inkoop externe monteurs en schoonmakers 
• Selectie en inkoop overige leveranciers in samenspraak met directie 
• Zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering van de wasserij en kledingbeheer 
• Beheert de diverse business ruimten en neemt initiatief om in te spelen op de behoeften van 

de klanten 
• Is eindverantwoordelijk voor de inrichting en aanpassing van de ruimtes in en om het stadion 
• Toezicht houden op naleving facilitaire afspraken 
• Is eindverantwoordelijk voor de ICT infrastructuur en hardware installaties 
• Advisering directie omtrent facilitaire zaken 
• Veiligheid in het stadion op niet wedstrijddagen, uitreiken sleutel(s) en alarmcodes 
• Contact en aansturing van vrijwilligers 
• Contactpersoon voor de gemeente Eindhoven 
• Neemt initiatief om kostenbesparende maatregelen te onderzoeken en in overleg met de 

AD, RvC te implementeren 
 

Resultaat: Het optimaal beheren, controleren en coördineren van onderhoud, schoonmaak van het 
stadion,  omliggende terreinen, kantoren en de velden. 

2. Leidinggeven 

• Zorgen voor een optimale afdelingsbezetting 
• Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
• Coaching en motivering van medewerkers 
• Opleiden en ontwikkelen van medewerkers en vrijwilligers  
• Controle kwaliteit werkzaamheden 
• Geeft sturing en leiding aan medewerkers 
• Budgetbewaking afdeling 

 
Resultaat: Een optimaal functionerende afdeling Facilitair. 

  



 

 

 

 

 

Interne communicatie 

• Afdeling Facilitair 
• Afdeling Veiligheid 
• MT 
• Overige voor de functie relevante interne relaties 
 

Externe communicatie 

• Leveranciers 
• Gemeente 
• Politie 
• Bezoekende clubs 
• KNVB 
• Horeca organisatie 
• Overige voor de functie relevante externe relaties 
 

Functie-eisen 

• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie 
• MBO/HBO-niveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding Facility Management 
• Bekend met MS Office pakket (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) en internet 
• Administratief onderlegd 
• Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring is een pre 
• Bekend  techniek en ICT? 
• Affiniteit met voetbal  
 


