Ajax is op zoek naar een stagiairs Ajax Jeugdtrainer in de Onderbouw,
Middenbouw en de Ajax Voetbalschool
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 – Onderbouw/Middenbouw
Bij de Ajax jeugdopleiding spelen de grootste talenten van Nederland. In de afdeling
Onderbouw/Middenbouw trainen spelers in de leeftijd van O8 t/m O16. Spelers stromen via de
Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw veelal door naar Jong Ajax om vervolgens hun debuut te
maken in het eerste elftal. Om spelers te creëren die het verschil maken op Champions League
niveau, richting wij onze aandacht niet alleen op deze spelers, maar leiden wij ook talentvolle
trainers op middels een stage en een intern opleidingstraject.
Onze afdeling – Ajax Voetbalschool
De afdeling (Jeugd) Scouting brengt de grootste talenten in kaart én bij Ajax. De meeste
jeugdspelers komen al op jonge leeftijd binnen via de Ajax Voetbalschool (AVS). De Ajax
Voetbalschool bestaat uit vier blokken van vijf weken. De spelers die worden uitgenodigd voor de
Ajax Voetbalschool zijn intensief gescout door de Professionele- en Vrijwillige Jeugdscouts en zijn
als beloning voor de goede prestaties bij de club uitgenodigd. Om deze stageactiviteit tot een
succes te maken zijn de trainingen van groot belang.
Wat ga je doen?
Wij zoeken een stagiair die van aanpakken weet! Je maakt tijdens deze functie kennis met veel
facetten uit het trainersvakgebied. Denk hierbij aan:
• Het voorbereiden van trainingen
• Het verzorgen van trainingen
• Het ontwikkelen en evalueren van technische vaardigheden bij jeugdspelers
• Uitzetten, afnemen van testen en verwerken van testgegevens (AVS)
Start en einde werkzaamheden
Begin voorbereiding 2021/2022 tot aan het einde van het voetbal seizoen 2021/2022.
Welk type persoon zoeken wij?
• Is sociaal ingesteld en heeft pedagogische kwaliteiten i.r.t. leeftijdskenmerken die horen bij
Onderbouw/Middenbouw leeftijd;
• Heeft het vermogen om in de belevingswereld van de spelers te komen (empathisch
vermogen);
• Heeft al relevante ervaring opgedaan in het trainen van Onderbouw/Middenbouw spelers
• Is gedreven, enthousiast, leergierig en positief ingesteld;
• Is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en gedraagt zich daar ook naar;
• Is organisatorisch vaardig en werkt gestructureerd en planmatig;
• Is flexibel en kan snel schakelen;
• Is betrouwbaar en coachbaar;
• Heeft een proactieve houding en stimulerende rol;
• Kan samenwerken met andere (Onderbouw/Middenbouw) trainers/ collega's

Wat neem jij mee?
• Minimaal in het bezit van UEFA-C Jeugd
• Heeft oog voor het ontwikkelen van de technische vaardigheden en beschikt
over een goede eigen vaardigheid
• Full-time beschikbaarheid in onderstaande afdelingen en momenten:
o O8
dinsdag, woensdag en vrijdag (15:30 - 18:30 uur)
zaterdag (wedstrijd)
o O9 & O10
maandag, woensdag en vrijdag (15:30 - 18:30 uur)
zaterdag (wedstrijd)
o O11 & O12
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag (15:30 - 18:30 uur)
zaterdag (wedstrijd)
o O13 t/m O16 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (15:30 – 18:30 uur)
zaterdag (wedstrijd)
o Voetbalschool zondag (08:00 – 13:00 uur)
Wat wij te bieden hebben
• Een unieke stagemogelijkheid op Sportpark De Toekomst
• Deelname aan de Ajax Interne Opleiding
• Werken in een sportieve en inspirerende omgeving
• Werken met de beste talenten
• 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 – Ajax-Jeugdtrainer
Onderbouw/Middenbouw/Ajax Voetbalschool tot uiterlijk 24 januari 2021. Misschien word jij dan
wel uitgenodigd en wie weet maak jij wel #jouwdebuut bij onze club!

