Maak jij sportorganisaties fan van de
innovatieve digitale oplossingen van FOYS?
Wie zijn wij?
FOYS is het snelst groeiende platform in de
sportwereld. We helpen sportbonden,
sportclubs en commerciële
sportorganisaties in zes landen met het
digitaliseren van hun sport.
FOYS is het moderne kernsysteem voor
sportorganisaties dat er met innovatieve
oplossingen voor zorgt dat vrijwilligers en
medewerkers ontlast worden, maar wat
ook mogelijkheden biedt voor het
benutten van nieuwe kansen.
ierdoor kan iedereen zich meer focussen
op de sport en kunnen klanten hun eigen
data gebruiken voor engagement en
commerciële mogelijkheden.
H

Wie ben jij?
Je hebt een passie voor sport
Je bent flexibel
Je maak je snel zaken eigen en houdt van
aanpakken
Je bent communicatief sterk
Je kunt zelfstandig werken en houdt van
uitdagingen
Je hebt hbo werk- en denkniveau
Je spreekt en schrijft vloeiend
Nederlands en Engels, derde taal een pré

Wie zoeken wij?

Wat bieden wij?

Je helpt proactief om de kansen in de markt in
kaart te brengen en organiseert
promotieactiviteiten en demo’s op locatie (of
online) waarbij je nauw samenwerkt met
sportbonden. Ook ben je verantwoordelijk voor
het onboarden en trainen van nieuwe klanten
waarbij je de inkomende vragen snel en
klantgericht beantwoordt. Jij zorgt dat onze
klanten een nog grotere fan van FOYS worden!



FOYS is een snelgroeiende startup, dat veel
nieuwe kansen en uitdagingen biedt, die klaar
liggen om door jou opgepakt te worden. We
werken in een dynamische omgeving waarin
iedereen leert en elkaar helpt waar nodig. Hierbij
is er aandacht voor jouw verdere ontwikkeling en
is er ruimte voor eigen initiatieven.



Verder ben je de schakel tussen de klant en het
technische team. Jij weet wat er speelt bij de
klant, hebt een overzicht van alle FOYSfunctionaliteiten en denkt mee om hun wensen
om te zetten in slimme technische oplossingen.


Voor jou staat de klant centraal. Je bent sociaal
sterk en zelfverzekerd. Wanneer er even iets
niet zo gaat zoals gepland, houd jij het hoofd
koel, want hulp van je collega’s is nooit ver weg.


Onze werkplek bevindt zich in een voormalig
clubhuis tussen de sportvelden in het
Amsterdamse Bos. Ondanks dat er waarschijnlijk
geen fijnere plek is om te werken, bezoek je
regelmatig de bonden, verenigingen en andere
sportorganisaties. Ook thuiswerken wordt
natuurlijk gefaciliteerd.


Sport bindt ook de collega’s van het FOYS team.
Na het harde werken maken we dan ook graag
tijd voor (sport)uitjes, een barbecue, borrel of
gewoon een partijtje voetbal of padel voor de
deur!

Neem contact met ons op via info@focusonyoursport.nl

