
 

 

MEDEWERKER HUISVESTING 
 
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. 
 
Wie zoeken wij  
Ter uitbreiding van de afdeling Huisvesting & Voetbalfaciliteiten zoeken wij een Medewerker 
Huisvesting. Je gaat aan de slag op Sportcomplex De Toekomst en in onze kantoren op de Johan 
Cruijff ArenA. Je bent daar verantwoordelijk voor het gebouw- en dienstenbeheer. Je bent zelf 
ontzettend handig, maar hebt ook ervaring heeft met het aansturen van facilitaire dienstverleners. 
Daarbij heb je talent voor het plannen en organiseren van werk. Dat doe je het liefste met 
ondersteunende software, bijvoorbeeld met Excel. Je werkt graag in een team, bent communicatief 
vaardig en hebt lef, zonder arrogant te zijn. Je bent dienstbaar, maar niet nederig. Op de achtergrond 
ben jij medeverantwoordelijk voor het succes van onze spelers en medewerkers. Die rol past jou 
perfect! Je bent daarbij bereid om ook ’s avonds en/of in het weekend te werken. 
 
Hoofdactiviteiten  

 Inplannen en uitvoeren van technisch onderhoud aan gebouwen, machines en voertuigen 
 Inplannen en aansturen van externe leveranciers op het gebied van o.a. schoonmaak en 

onderhoud 
 Inplannen, uitvoeren en opleveren van interne verhuizingen en verbouwingen 
 Zorgen voor een gedegen en effectieve administratie van (meerjaren)onderhoud en andere 

werkzaamheden 
 Mede ontwikkelen van en uitvoering geven aan ons Arbo- en BHV-beleid 

 
Wat neem jij mee? 

 Technische Mbo-opleiding en relevante werkervaring 
 Technisch én organisatorisch talent 
 Verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid 
 Een goede fysieke en mentale conditie 
 Dienstverlenende en flexibele instelling 
 Geldig rijbewijs 
 BHV/ EHBO-diploma of de bereidheid dit te halen 
 Sociale en communicatieve vaardigheden 

 
Wat hebben wij te bieden? 
Een unieke fulltime baan op Sportcomplex De Toekomst en de Johan Cruijff ArenA! Werken in een 
sportieve en inspirerende omgeving waar iedere dag anders is met een marktconform salaris en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie wordt er een jaarcontract gegeven met 
uiteraard uitzicht op verlenging. 
 
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 kan jouw sollicitatie vóór maandag 17 augustus aanstaande 
sturen naar werving@ajax.nl.  
 
 


