
Wij geloven in de kracht van PANNA om jongeren te bereiken, 

te verbinden, te bewegen, te ontwikkelen en te vermaken. 

PANNA KNOCK OUT 

AMBASSADEUR 

 

GEZOCHT

Ben jij bezig met je laatste loodjes voor je studie? Heb jij een passie voor voetbal en van verkopen door verbinding? Weet
jij als geen ander met mensen verbinding te zoeken en een win-win te creëren voor beiden partijen? Dan zijn wij op zoek

naar jou om het team van Panna Knock Out Benelux te versterken. Bij Panna Knock Out Benelux draait alles om het
inspireren en activeren van jongeren door middel van straatvoetbal en dat doen wij met name door middel van workshops,

events, campagnes en toernooien. De focus ligt hierbij op jongeren van 12 t/m 24 jaar.

Als Panna Knock Out ambassadeur ben jij oprecht overtuigd van deze missie en kan deze overbrengen naar (potentiële)

opdrachtgevers als gemeenten, welzijnsorganisaties, scholen en voetbalverenigingen. Dit doe je in de basis door middel

van telefonische (zowel koude als warme) acquisitie in combinatie met overige salesprocessen als bijvoorbeeld mailings,

Adwords en SEO. 

 

 Je overlegt hierbij wekelijks met je directe collega’s en denkt pro-actief mee in het hele proces van acquisitie tot uitvoer.

Daarnaast zorg je wekelijks via een overzichtelijke rapportage in het CRM systeem voor een overzicht van de resultaten en

kansen van je werkzaamheden.

• Goede commerciële, communicatieve en sociale vaardigheden 

• Affiniteit met voetbal en evenementen 

• Stressbestendig

• Een representatief voorkomen

• Een flexibele en proactieve instelling

• Kennis van Adwords en SEO

• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal

• 24 uur tot fulltime beschikbaar

• Bereid om in overleg af en toe in het weekend te werken/reizen voor

de functie

• Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B

• Het allerbelangrijkste: de wil hebben om te ontwikkelen! 

• Aantrekkelijke functie in een gedreven en enthousiast team waarin

je geen nummer bent en écht een verschil kan maken

• Een marktconform salaris 

• Doorgroeimogelijkheden afhankelijk van je eigen inzet en

prestaties

• Gezellige pingpong-toernooitjes op vrijdagmiddag

• 7 tegen 7 team van Panna Knock Out 

• Werken met bekende straatvoetbal influencers als Easy Man en

Nasser el Jackson

WAT BIEDEN WIJ?FUNCTIE-EISEN

CONTACTINFORMATIE

Wil jij onderdeel worden van ons team? Stuur je cv en motivatie naar stefan@pannaknockout.com.

Panna Knock Out Benelux is onderdeel van creatief bureau Dr. WOOOW! 

https://www.drwooow.com/
https://www.drwooow.com/

