
AFC Ajax is de meest succesvolle voetbalclub van Nederland en heeft de ambitie om zowel in 
Nederland als in Europa tot de top van het professionele voetbal te behoren. Achter deze ambities en 
club staat een organisatie, waar, inclusief de spelers, ruim 500 mensen werken.

STAGIAIR STRATEGIE

Onze afdeling
De afdeling Strategie ondersteunt de directie van Ajax bij de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie 
van de strategie van Ajax. Daarbij volgt de afdeling ontwikkelingen en veranderingen in het nationale en 
internationale nauwgezet en ondersteunt zij de directie bij (het voorbereiden van) vergaderingen met allerhande 
stakeholders. De afdeling bestaat uit een Manager Strategie en twee projectmanagers. De afdeling staat in 
contact met de hele organisatie, van voetbal tot commercie. 

Wat ga je doen?
Inplannen, voorbereiden en uitwerken van vergaderingen rondom het meerjarenplan
Op basis van gedegen analyse, presenteren hoe lopende en nieuwe projecten invulling geven aan ons 
meerjarenplan
Verzamelen en bundelen van kwalitatieve en kwantitatieve data en deze verwerken tot heldere analyses
Ondersteunen van de Manager Strategie en de projectmanagers bij uitwerken van strategische projecten 
met meerdere stakeholders en raakvlak met meerdere afdelingen en expertisevlakken bij AFC Ajax

Jouw opleiding, kennis en competenties?
Je volgt een relevante academische studie (bijv. Bedrijfskunde, Econometrie) en zit minimaal in je derde 
studiejaar
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Uitstekende beheersing van MS Office met een focus op PowerPoint en Excel
Goede analytische en communicatieve vaardigheden
Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken
Je hebt lef en drive, maar bent ook nuchter en sociaal
Een meewerkstage of onderzoeksopdracht van minimaal 6 maanden die past bij de inhoud van de stage 
zoals hierboven beschreven, maakt onderdeel uit van je studie

 
Wat hebben wij te bieden? 
Een unieke stage-/afstudeerplek bij de mooiste club van Nederland, met ruimte voor ontwikkeling en goede 
begeleiding.

Heb je interesse?
Denk je dat jij de geschikte kandidaat bent en voldoe je aan het gevraagde profiel, dan kun je jouw motivatiebrief 
en up-to-date CV mailen naar: personeelszaken@ajax.nl.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en doortastende stagiair(e) voor onze afdeling Strategie die ons fulltime 
gaat helpen bij het verder implementeren van ons meerjarenplan. Je hebt een sterk analytisch vermogen en 
combineert dat met een nuchtere instelling en praktische inslag. Je staat graag op eigen benen, maar zoekt ook 
verbinding met anderen. Je bent sociaal, hebt lef en straalt drive uit om van de stage/afstudeeropdracht een 
succes te maken.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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