
      
 

 
Royal Knokke Football Club (www.rkfc.be) die deel uitmaakt van de 2de amateur divisie, is een 
groeiende voetbalploeg die reeds meer dan 100 jaar bestaat. Dankzij de dynamische visie op de 
toekomst en de bijhorende investeringen bewijst de club dat zij blijft scoren. In 2019 heeft de Royal 
Knokke FC haar intrede kun doen in het nieuwe voetbalstadion ‘Het Graaf Burgemeester Leopold 
Lippens Park’ en beschikt de club over een hypermoderne infrastructuur. 
Om het team te versterken, zoeken wij een (m/v): 
 

Medewerker Administratie en Logistiek 
 
 
Jouw uitdaging 

• Als ‘medewerker administratie en logistiek’ bied je allround, zowel praktische als 
administratieve ondersteuning aan het management en de operational manager. 

• Je werkt mee aan de uitwerking van o.a. social media kanalen en zorgt ervoor dat deze 
steeds up-to-date zijn. 

• Je staat in voor de voorbereiding en nauwkeurige administratieve verwerking van de 
boekhouding. 

• Je staat in voor een hartelijk en professioneel onthaal. 

• Je bent aanwezig op de thuiswedstrijden die tweewekelijks op zondag plaatsvinden in het 
voetbalseizoen. 

 
 
Jouw Profiel 

• Je bent administratief sterk, werkt nauwgezet en hebt een passie voor voetbal én Knokke. 

• Je beschikt over een bachelor diploma of bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie is een plus. 

• Je werkt discreet en bent integer. 

• Je kan autonoom werken en hebt een ‘hands-on’ mentaliteit. 

• Je werkt gestructureerd en hecht belang aan orde en netheid. 

• Je hebt een zeer goede kennis van de courante MS Office pakketten.  

 
 
Ons aanbod 
Een boeiende, afwisselende functie, waarbij je jouw passie voor voetbal kan combineren met je 

professionele loopbaan. Je komt terecht in een sportieve organisatie met een open cultuur, korte 

communicatielijnen en een “doe mentaliteit”. Er is een volwaardig loonpakket voorzien dat 

overeenstemt met je profiel en ervaring. 

Interesse? 
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief met vermelding van de functietitel, via 
management@rkfc.be. (0475267474) 
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