Ajax is op zoek naar een stagiair voor de afdeling Videoanalyse
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 Videoanalyse is een belangrijk onderdeel binnen de voetbaltechnische tak van AFC
Ajax. Videoanalyse is een jonge, innovatieve en vooral groeiende afdeling. Samen proberen wij de
ontwikkeling van de speler en het team zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen wij door middel
van zoveel mogelijk wedstrijden op beeld vast te leggen en te analyseren voor de technische staf.
Wat ga je doen?
Wij zoeken een stagiair die van aanpakken weet! Je maakt tijdens deze functie kennis met veel
facetten uit het videoanalyse-vakgebied. Denk hierbij aan:
• “Het ondersteunen van de videoanalyse afdeling”
• Filmen van wedstrijden en trainingen.
• Coderen van wedstrijden. (Individueel en oefenwedstrijden)
• (Voorwerk) Analyse tegenstanders
• Maken en bij houden van databases (Individuele-, team tactische-, Algemene-, Trainings-,
Internationale speelwijze databases)
Start en einde werkzaamheden
Begin voorbereiding 2021/2022 tot aan het einde van het voetbal seizoen 2021/2022.
Welk type persoon zoeken wij?
Bij Ajax staat voetbal centraal en het plezier voorop. Als grootste club van Nederland zijn we het aan
onze stand verplicht om altijd voor het beste te gaan. Het is voor ons belangrijk dat je affiniteit hebt
met onze club, onze stad, met een positieve, dienstverlenende inslag. Je bent iemand met een frisse
blik, die helder communiceert en discreet kan omgaan met privacygevoelig materiaal.
Wat neem jij mee?
• Je hebt affiniteit met voetbal en bij voorkeur met AFC Ajax.
• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.
• Je stelt de juiste prioriteiten.
• Je bent communicatief sterk, kan goed toelichten en vraagt door.
• Je bent betrouwbaar, initiatiefrijk, analytisch sterk.
• Je bent flexibel inzetbaar (40 uur per week)
• Je kan overweg met een Apple Macbook.
Wat wij te bieden hebben
• Een veelzijdige stage in een topsport omgeving die inspireert en waar iedere dag anders is!
• De standplaats van de functie is Sportcomplex De Toekomst
• Een unieke kans om ervaring op te doen binnen de grootste voetbalclub van Nederland, in
het jonge vakgebied van videoanalyse en zodoende relevante praktijkervaring te vergaren
• Stageovereenkomst
• Interne opleiding (2 jaar) waarbij je een totaal beeld krijgt van alle afdelingen in de
ontwikkeling van het individu en je gaat verdiepen in alle aspecten van video analyse
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 – Videoanalyse tot
uiterlijk 24 januari 2021. Misschien word jij dan wel uitgenodigd en wie weet maak jij wel
#jouwdebuut bij onze club!

