
      
 

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 kunnen 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): 
 

Operational Manager 
 
 
Jouw uitdaging 

• Als Operational Manager sta je in voor de algemene werking van de Royal Knokke Football 
Club. Je stuurt en coacht hierbij jouw team. 

• Je wordt verantwoordelijke voor diverse operationele activiteiten binnen de voetbalclub, 
zoals het beheer en opvolgen van voetbalmateriaal, kledij, economaat, conciërge, 
poetsgebeuren, logistiek,… 

• Op basis van data-analyse ben je in staat om adviezen te formuleren naar het management. 

• Binnen het HR-gebeuren sta je o.a. voor het aanwerven van medewerkers zoals vrijwilligers, 
jeugdtrainers. 

• Je waakt over de PR, communicatie en catering.  

• Je treedt op als verantwoordelijke van de jeugd. 

• Je volgt de algemene administratie en boekhouding op. 

• Je rapporteert aan de algemeen manager.  
 

Jouw profiel 
• Je beschikt over leidinggevende en organisatorische competenties en hebt een passie voor 

voetbal én Knokke. 

• Je behaalde een bachelor/master diploma en hebt een eerste ervaring in een 
verantwoordelijke functie. 

• Je werkt gestructureerd sterk, weet het overzicht te behouden en bent een goede 
communicator. 

• Je beschikt over financiële en boekhoudkundige vaardigheden. 

• Je bent flexibel en hebt geen 9 to 5 mentaliteit.  

• Je bent bereid aanwezig te zijn op de thuiswedstrijden die 2-wekelijks op zondag 
plaatsvinden in het voetbalseizoen. 

• Je bent praktisch ingesteld en houdt ervan om zelf de handen uit te mouwen te steken. 

• Je kan vlot overweg met MS Office. 

 
  

http://www.rkfc.be/


Ons aanbod 
Een verantwoordelijke functie binnen een ambitieuze en sportieve onderneming. De mogelijkheid 

om jouw passie voor voetbal te combineren met je professionele loopbaan. Je komt terecht in een 

organisatie die zich kenmerkt door 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 
 

mailto:management@rkfc.be

