AFC Ajax NV zoekt een stagiair Cultureel Erfgoed
De AFC Ajax is in 1900 officieel opgericht en sindsdien is er een grote en gevarieerde collectie
memorabilia gegroeid. Denk daarbij aan bekers, medailles, wedstrijdvaantjes, entreebewijzen,
lidmaatschapskaarten etc. etc. Daarnaast bezit Ajax een uitgebreid fotoarchief en een
verzameling programmaboekjes en clubbladen, die thans extern worden gedigitaliseerd.
De collectie is, in afwachting van een definitieve bestemming, voor een groot deel opgeslagen in
een overvol eigen depot. Daarnaast bevinden de topstukken van de collectie zich in het
gloednieuwe ‘museum’ Ajax Gallery of Fame. Ook in verschillende kantoor- en publieksruimtes
in de Amsterdam ArenA en Sportpark De Toekomst zijn collectiestukken te bewonderen.
De erfgoedcoördinator, aangestuurd door het erfgoedcomité en geassisteerd door enkele
vrijwilligers, houdt zich bezig met het verzamelen, beheren en uitbouwen van het Ajax-erfgoed
voor toekomstige generaties. Ter ondersteuning van haar werkzaamheden zijn we thans op zoek
naar een stagiair.
Wat ga je doen? | Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit het registreren en
beschrijven van de objecten in het systeem Adlib Museum. Ook de fotocollectie, die wordt
gedigitaliseerd, behoeft zorg. De foto's worden door “the crowd” beschreven door een grote
groep vrijwilligers en dat proces vergt zorgvuldige aansturing, begeleiding en nazorg.
Taken & verantwoordelijkheden |
o
o
o
o

In het depot en op locatie opmeten, beschrijven en fotograferen van de collectiestukken en
deze invoeren in Adlib Museum
Aanwezig zijn bij besprekingen over digitalisering fotocollectie en het papieren archief
(clubbladen etc.) inclusief bijhouden van de actielijsten
Assisteren bij de herinrichting van de depots
Verrichten van voorkomende administratieve werkzaamheden

Het Profiel |
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt HBO werk- en denkniveau
Je volgt een relevante opleiding op het gebied van cultureel erfgoed, zoals archief-,
bibliotheek- of museummedewerker
Je bent bekend met (het invoeren van objecten in) Adlib Museum
Je hebt enige affiniteit met digitaliseringsprojecten
Je bent secuur, ordelijk en enthousiast
Je hebt verantwoordelijkheidsbesef en bent communicatief vaardig
Je hebt affiniteit met voetbal
Je bent in staat om binnen duidelijk afgesproken kaders zelf een eigen weg te zoeken

Start stageperiode | De start van de stage wordt in overleg bepaald en is voor een periode van 3 à 4.
maanden.
Wat wij te bieden hebben |
o
o

Een meewerk- of afstudeerstage 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 en motivatie te sturen naar personeelszaken@ajax.nl. Het heeft geen zin
om te reageren als je niet aan de eisen voldoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

