Ajax is op zoek naar een stagiair voor de afdeling Jeugdscouting - Proces
en Jeugdscouting
AFC Ajax
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. Wij
inspireren, ontwikkelen en leiden talent op om de sterren van morgen te worden. Werken bij Ajax
betekent werken in een dynamische omgeving die hoort bij een organisatie die altijd in de
schijnwerpers staat en waarbij elke week met beleving wordt toegeleefd naar de wedstrijden.
Onze afdeling
De afdeling (Jeugd) Scouting brengt de grootste talenten in kaart én bij Ajax. Scouts werken daarbij
nauw samen vanuit een rode draad. Er bestaan profielen voor alle posities, van Ajax 1 tot Ajax O8,
waarbij gekeken wordt naar technische handelingen, tactische principes, motorische performance
en mentale vaardigheden. De afdeling is volop in ontwikkeling.
Wat ga je doen?
Wij zoeken een stagiair die van aanpakken weet! Je maakt tijdens deze functie kennis met veel
facetten uit het vakgebied. Denk hierbij aan:
• Het analyseren, beschrijven en optimaliseren van de verschillende werkprocessen
Start en einde werkzaamheden
Begin voorbereiding 2021/2022 tot aan het einde van het voetbal seizoen 2021/2022.
Welk type persoon zoeken wij?
• Sterk analytisch vermogen
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Werken en presteren onder druk
• Proactief
• Hands-on mentaliteit
Wat neem jij mee?
• HBO/WO werk- en denkniveau
• IT-achtergrond is een pré
• Flexibel beschikbaar
• Het kunnen vertalen van werkprocessen naar stroomschema’s (bijv. Bizagi – Office)
Wat wij te bieden hebben
• Een unieke stagemogelijkheid op Sportpark De Toekomst
• Werken in een sportieve en inspirerende omgeving waar iedere dag anders is
• Samenwerken in teams van verschillende samenstelling
Heb je interesse?
Interesse in deze bijzondere en uitdagende vacature en voldoe je aan het gevraagde profiel? Dan
kan je reageren door je C.V. en motivatiebrief te sturen naar Ajaxcoachingacademy@ajax.nl t.a.v.
Ajax Coaching Academy met als onderwerp Sollicitatie Technische Selectie Dag – Proces en
Jeugdscouting tot uiterlijk 24 januari 2021. Misschien word jij dan wel uitgenodigd en wie weet maak
jij wel #jouwdebuut bij onze club!

