Aanjager met een blauw hart
Wie zijn wij:
Stichting Topvolleybal Groningen (STG), beter bekend als Amysoft Lycurgus, is een topvolleybalclub
in Nederland. De laatste tien jaar heeft Amysoft Lycurgus zich structureel in de top van de eredivisie
genesteld. In de afgelopen jaren zijn vele prijzen aaneengeregen. Amysoft Lycurgus valt op vanwege
de gepassioneerde mensen, spelers, staf, vrijwilligers en vele anderen die het topvolleybal mogelijk
en toegankelijk maken voor iedereen in het Noorden.

Welke functie:
Aanjager met een blauw hart, dit is de baan waarin je het zelf mag organiseren!

Wie zijn wij:
Wij zoeken een aanjager die zich met name richt op het aantrekken van nieuwe sponsoren en
zakelijke supporters. Daarnaast is het aansturen van het organisatieteam een belangrijke taak. Dit
team bestaat uit medewerkers op het gebied van organisatie, back-office, communicatie en
technische zaken. Ook overleg je met de diverse externe stakeholders (privaat en publiek) is
onderdeel van deze functie (te denken valt aan provincie, gemeente en volleybalbond Nevobo). Je
bent direct onderdeel van een enthousiast team en helpt sponsor en partner-events
(mede)organiseren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het gezamenlijk invullen van de
jaarplanning

Wat zoeken wij:
•
•
•
•
•
•
•

Een zelfstarter die zijn verantwoordelijkheden serieus neemt en gestructureerd aan de slag
gaat
Affiniteit met volleybal is een pré
Een teamplayer die het overzicht kan bewaken
Commercieel talent met sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden
Iemand die concepten kan ontwikkelen en tot uitvoering kan brengen
Ook beschikbaar is in weekenden tijdens (thuis)wedstrijden
Iemand die in de basis niet geld gedreven is maar wel fondsen kan verwerven

Wat bieden wij:
•
•
•

Flexibiliteit: ruimte om deze baan mede vorm te geven en uren flexibel in te vullen.
Uitgangspunt is 24-32 uur per week.
Zelfstandig en/of op commissiebasis is bespreekbaar
Ruimte om naar eigen inzicht te bouwen aan een sterker bolwerk Amysoft Lycurgus

Waar vind je meer informatie:
Amysoft Lycurgus – Eredivisie volleybal (www.lycurgus.nl)

Reageren voor 1 mei:
We ontvangen graag je motivatie plus cv, dit kan via de mail of middels een video. Reactie of vragen:
wytze@lycurgus.nl (06-12710419). Begin mei zullen we met de kandidaten contact opnemen.

