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

AFC Ajax heeft de ambitie om zowel in Nederland als in Europa tot de top van het professionele voetbal te 
behoren. Waarbij we talent inspireren, opleiden en ontwikkelen om de legends van de toekomst te worden. 
Werken bij Ajax betekent werken in een dynamiek die hoort bij een organisatie die altijd vol in de schijnwerpers 
staat en waarbij elke week met beleving wordt toegeleefd naar de wedstrijd. Als grootste club van Nederland 
gaan we altijd voor het beste.

SOCIAL MEDIA & CONTENT SPECIALIST 
AJAX VROUWEN

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze en ondernemende social media content creator voor de Ajax Vrouwen. Die 
zich gaat richten op de ontwikkeling en executie van (branded) content en community management voor deze 
verschillende (social) media kanalen. Iemand die de fanbase en het vrouwendomein op deze manier verder 
ontwikkelt en laat groeien. Met eigen initiatieven, maar ook in samenwerking met de andere collega’s binnen 
Ajax.

De afdeling
De social media content creator is werkzaam in zowel het Marketing- als Media team. Waarbij er nauw wordt 
samengewerkt met de marketeer Ajax Vrouwen.

Wat ga je doen?
  Doorontwikkeling van de social media kanalen van de Ajax Vrouwen 
 Ontwikkeling van nieuwe creatieve content concepten voor deze kanalen
 Reporter tijdens trainingen en bij wedstrijden 
 Social media plan uitrollen i.s.m. partners
 Kanaalstrategie verder uitrollen i.s.m. marketeer
 Aansturen stagiair
 Samenwerking met andere afdelingen

Jouw opleiding, ervaring en competenties
 Een afgeronde hbo-opleiding in een relevante richting (bijv. social media/journalistiek/communicatie)
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
 Affiniteit met (vrouwen)voetbal is een vereiste
 Je kunt je goed verplaatsen in de belevingswereld van jonge (voetballende) meiden
 Je zit vol creativiteit en pro-activiteit als het gaat om het maken van (branded) content
  Je bent op de hoogte van trends op het gebied van social media en weet dit te vertalen naar content op de 

kanalen
  Je schakelt moeiteloos tussen de rol van reporter bij wedstrijden en de rol van creator om fans te verrassen 

met nieuwe content.
 Communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelste taal
  Beheerst en hebt kennis van webtechnieken en programma’s als Photoshop en Première Pro maar ook van 

de backoffice en CMS van social media kanalen
 Je verbindt gemakkelijk met andere afdelingen en kan sturend zijn indien nodig
 Je bent flexibel ten opzichte van werkuren

Wat hebben wij te bieden?
Een unieke fulltime baan bij de mooiste club van Nederland, in een sportieve en inspirerende omgeving met 
uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse?
Ben je enthousiast gemaakt voor deze functie en voldoe je aan het gevraagde profiel, dan zien wij jouw CV en 
motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt jouw sollicitatie vóór 13 september a.s. sturen naar werving@ajax.nl.
De eerste gesprekken vinden plaats in week 38 en/of week 39.
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