
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. 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.

PROJECTMEDEWERKER AJAX FOUNDATION

Wie zoeken wij?
Ter uitbreiding van het team van de Ajax Foundation zoeken wij een enthousiaste, hands-on 
Projectmedewerker. De Ajax Foundation geeft invulling aan het maatschappelijk betrokken ondernemen 
van Ajax door initiatieven te organiseren, dan wel te ondersteunen op het gebied van sport & gezondheid, 
educatie en sociale integratie voor kwetsbare kinderen en jongeren onder 19 jaar. De Ajax Foundation 
wil op maatschappelijk gebied een centrale positie innemen in Amsterdam en omstreken en hier zoveel 
mogelijk waarde zijn voor deze doelgroep. 

Hoofdactiviteit
De Projectmedewerker gaat uitvoering geven aan het seizoenplan. Denk aan het coördineren van de 
projecten die vallen onder het opleidingsprogramma (o.a. Life Skills & Clinics, Fair Play Workshop en 
S’Cool) en uitvoering geven aan de projectbriefing van projecten in het Emma Kinderziekenhuis en Only 
Friends. Verder ben je actief betrokken bij de uitvoering van fondsenwervende activiteiten zoals de 
doelpuntenactie voor de Ajax jeugd, diverse online activaties en evenementen zoals de Charity Matchday 
en het Ajax Gala. Kortom, een veelzijdige, interessante baan waar onze nieuwe collega de projectskills 
verder kan ontwikkelen. 

Wat neem jij mee?
Een afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde en/of Marketing
1-3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie 
Ervaring in fondsenwerving is een pre
Affiniteit met maatschappelijke projecten
Initiatiefrijk
Empathisch 
Uiteraard werk je nauwkeurig en ben je integer 
Gewend aan deadlines
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Flexibiliteit in werktijden en werkdagen

Wat hebben wij te bieden?
Een unieke baan in de Johan Cruijff ArenA! Werken in een sportieve en inspirerende omgeving waar 
iedere dag anders is met een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Vanwege 
de corona-pandemie wordt er in eerste instantie een contract voor 4 maanden gegeven voor 3 dagen in 
de week. Wij hebben de intentie om de periode te verlengen. Echter, gezien de huidige omstandigheden 
kunnen wij hier geen zekerheid over geven. 

Heb je interesse?
Ben je enthousiast gemaakt voor deze uitdagende functie binnen de club en voldoe je aan het gevraagde 
profiel, dan zien wij jouw cv en motivatiebrief graag tegemoet. Je kan jouw sollicitatie tot uiterlijk 6 
september sturen naar werving@ajax.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in week 37 en week 38. 


