
Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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 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.

STAGIAIR(E) PROFESSIONELE JEUGDSCOUTING

Waar kom je te werken?
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. Daarbij wordt gekeken 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;

Opmaken en versturen van optimale scoutingsprogramma’s
Inzichtelijk maken van de resultaten van afgelopen weekend
Uitnodigingen voor stages opmaken
Verwerken van binnengekomen tips
Opmaken van protocollen voor het administratieproces
Aanvragen van tickets/ boeken van vluchten, hotels en auto’s 
Opmaken en versturen van nieuwsbrieven
Toernooiplanning bijhouden
Overige administratie gerelateerde zaken 

Wat neem jij mee
Je hebt hbo werk- en denkniveau
IT-achtergrond is een pré 
Je volgt een relevante opleiding op het gebied van sport en/of events 
Je bent secuur, ordelijk en enthousiast 
Je hebt verantwoordelijkheidsbesef en bent communicatief vaardig 
Je bent flexibel in werktijden en -dagen 
Je hebt affiniteit met voetbal/topsport en Ajax in het bijzonder 
Je bent in staat om binnen duidelijk afgesproken kaders zelf een eigen weg te zoeken 

Wat hebben wij te bieden?
Een unieke stagemogelijkheid op sportcomplex de Toekomst (indien dit mogelijk is)
Werken in een sportieve en inspirerende omgeving waar iedere dag anders is
Een unieke kans om te werken binnen de grootste voetbalclub van Nederland, met ruimte voor eigen ideeën 
en inbreng

Welk type persoon zoeken wij?
Voor de afdeling Professionele Jeugdscouting zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven stagiair(e). 
Je bent multi-inzetbaar en ontwikkelt snel de benodigde kennis en vaardigheden om te werken in een 
topsportorganisatie.

Start stageperiode?
Vanaf medio augustus 2021 voor een periode van (minimaal) 6 maanden. Het betreft een fulltime meewerkstage. 

Heb je interesse?
Interesse in deze bijzondere en uitdagende stage en voldoe je aan het gevraagde profiel? Mail dan je CV en 
motivatiebrief naar scouting@ajax.nl, onder de vermelding van ‘Stagiair(e) Jeugdscouting’. Je kan jouw reactie 
uiterlijk 21 juni versturen.
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