
 

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

Wie zoeken wij? 
Ter uitbreiding van onze afdeling Wedstrijdorganisatie zijn wij op zoek naar een Coördinator Wedstrijdorganisatie die 
bekend is met het werken binnen een topsportomgeving. Je coördineert de belangen die verschillende interne 
afdelingen rondom wedstrijden van Jong Ajax, Ajax Vrouwen en Ajax o19  hebben. Daarnaast vertegenwoordig je Ajax 
naar voetbalbonden, andere clubs en overige ketenpartners. Je werkt hierbij nauw samen met de coördinatoren 
Wedstrijdoperatie en Veiligheid en in voorkomende gevallen vervangen jullie elkaar. 
 
Afdeling 
Je komt te werken op de afdeling Wedstrijdorganisatie van Ajax. Deze afdeling houdt zich bezig met de organisatie van 
de betaald voetbal wedstrijden binnen Ajax voor de teams van Ajax 1, Jong Ajax, Ajax Vrouwen en Ajax o19. Binnen de 
afdeling houden collega’s zich onder andere bezig met Wedstrijdoperatie en Veiligheid en met Operationeel Preventief 
Supportersbeleid. Zij zorgen in de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de wedstrijd voor de afstemming met de 
interne- en externe stakeholders. Hierdoor worden wedstrijden binnen de geldende wet- en regelgeving op een zo veilige 
en supportersvriendelijk mogelijke wijze georganiseerd. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met de veiligheid en 
beveiliging van personen en goederen die van belang zijn voor Ajax. 
 
Hoofdactiviteiten 

 Afstemmen competitie- en wedstrijdplanning met KNVB en diverse in- en externe stakeholders (autoriteiten, 
teammanagement, afdelingen binnen Ajax) 

 Functioneren als Main Contact bij wedstrijden in UEFA competitieverband (Youth League, UWCL) bij thuis- en 
uitwedstrijden. 

 Coördineren van diverse activiteiten rondom wedstrijden en zorgdragen voor een professionele- en ongestoorde 
voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de wedstrijd. 

 Deelnemen aan project- of werkgroepen op het gebied van- of samenhangend met Wedstrijdorganisatie of veiligheid. 
 In samenwerking met de coördinatoren Veiligheid en Wedstrijdoperatie bijdragen aan operationele of veiligheids-

gerelateerde werkzaamheden rondom Ajax 1, Jong Ajax en Ajax Vrouwen. 
 
Wat neem jij mee  

 Minimaal HBO werk- en denkniveau 
 Tenminste 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie 
 Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 Sociaal vaardig en diplomatiek 
 Prioriteiten kunnen stellen en nauwgezet kunnen werken 

 
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 3 oktober a.s. sturen naar werving@ajax.nl. De eerste 
gesprekken vinden naar verwachting plaats in week 40. 
 

COÖRDINATOR WEDSTRIJDORGANISATIE 
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 legendes 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. 


