
AFC Ajax is op zoek naar stagiairs voor verschillende vormgeving aspecten binnen Ajax. De stagiair 
moet affiniteit hebben met onze club en onze stad en het lef hebben om conventies te doorbreken. 
Iemand die gevoel voor klasse kan combineren met commercieel succes.

STAGE: GRAFISCH VORMGEVER

Wat ga je doen?
Binnen het Ajax Mediateam krijg je de vrijheid om 
je brein aan het werk te zetten, maar moet je ook 
alledaagse werkzaamheden verrichten. 

Ajax Media
Tijdens deze stage maak je designs en ontwerpen 
die op de officiële (social) media-kanalen van Ajax 
gepubliceerd worden. Kortom, jouw producties 
verschijnen onder een miljoenenpubliek. Het werk 
is heel divers: van het maken van visuals en banners 
tot een spelletjesvariant voor de Instagram Stories.

Wij hebben ontwikkeling niet alleen op het veld, 
maar ook op kantoor hoog in het vaandel staan, 
dus verwacht directe begeleiding van meerdere 
professionals op het gebied van marketing, 
communicatie en design. Daarbij betrekken zij je 
ook bij het bedenken van concepten en het draaien 
van producties voor verschillende activaties. 
Diezelfde professionals zijn nooit uitgeleerd en 
vinden het daarom een vereiste dat jij hen ook 
inspireert. Kortom, je hebt ontzettend veel talent 
en een buitengewone kijk op zaken, maar bent ook 
bescheiden genoeg om keihard te werken en te 
blijven leren. Je bent goed, maar nergens te goed 
voor.

Start stageperiode
Februari 2021 (eerder indien mogelijk) voor de duur 
van minimaal 5 á 6 maanden.

Profiel & Functie eisen
Je volgt een opleiding MBO (niveau 3 of 4) of 
Hbo op het gebied van grafisch vormgeven of 
multimedia design (of iets soortgelijks) 
Je kunt uitstekend overweg met de welbekende 
Adobe-programma’s (Photoshop, InDesign, 
Illustrator etc.)
Je bent in staat om verder te denken dan je eigen 
vakgebied
Je bent leergierig en toont initiatief
Wat jij maakt moet op z’n minst origineel zijn
Je bent niet alleen creatief, maar ook 
commercieel ingesteld
Je bent bekend met de verschillende kansen die 
zowel online als offline communicatiemiddelen te 
bieden hebben
Je beschikt over een interessant portfolio en 
hebt relatief veel ervaring voor iemand van jouw 
leeftijd
Bekend met - niet beperkt tot - de sportwereld

Pre’s
Je kunt overweg met een camera
Je beheerst de Nederlandse taal 
bovengemiddeld goed

Wat wij te bieden hebben?
Een fulltime meewerkstage in een sportieve 
maatschappelijke en inspirerende omgeving waar 
iedere dag anders is! Er staat een marktconforme 
stagevergoeding tegenover.

Heb je interesse?
Denk je dat jij onze kandidaat bent? Voldoe je 
aan het gevraagde profiel dan kun je reageren 
door jouw CV, portfolio en motivatie te sturen naar 
werving@ajax.nl. Het heeft geen zin om te reageren 
als je niet aan de eisen voldoet. 


