Ajax Camps & Clinics is op zoek naar een stagiair Events
AFC Ajax I AFC AJAX NV (Ajax) opgericht in 1900 in Amsterdam. Beursgenoteerd en de meest
succesvolle voetbalclub in Nederland, met 33 landstitels recordkampioen van Nederland. Ajax is
actief op de volgende gebieden: topvoetbal, opleiding, media, merchandising en evenementen.
Onderdeel van Ajax is het project Ajax Camps & Clinics, waar kinderen van 6 t/m 16 jaar een dag of
week kunnen trainen als een echte Ajax-speler. Dit project wordt volledig uitgevoerd door Players
United Events BV, officieel partner van Ajax.
Players United is een toonaangevend voetbalbureau gericht op Sponsoring, Events en Management
en werkt vanuit verschillende business units voor merken, bonden en voetballers.
Wat zoeken wij voor stagiair? | Voor het project Ajax Camps & Clinics zijn wij op zoek naar een
stagiair Events. Als stagiair ben je van A t/m Z betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van
deze events/activaties. Werkzaamheden bestaan o.a. uit: klantcontact en het opstellen van
gespreksverslagen, actielijsten, werkplanning, draaiboeken en evaluaties. Maar ook aanwezig zijn
bij de daadwerkelijke uitvoering in een leidinggevende functie (aansturen van flexwerkers).
Kijk voor een indruk van het project op onze website www.ajaxcampsenclinics.nl en bekijk onze
Social Media pagina’s op Facebook, Twitter @ajaxclinics, Instagram @ajaxclinics en YouTube.
Stageperiode | september 2019 – januari 2020, exacte data in overleg.
Wat neem jij mee? |
o Passie voor voetbal en sportmarketing / events;
o Ondernemend en initiatiefrijk;
o Betrouwbaar en verantwoordelijk;
o Geen 9 tot 5 mentaliteit;
o Goede communicatieve vaardigheden en goede beheersing Nederlandse taal in
woord en geschrift;
o In bezit van rijbewijs B;
o Bij voorkeur woonachtig in de regio Amsterdam;
o Afstuderen is mogelijk, mits je 4 dagen per week kan meewerken.
Wat wij te bieden hebben |
o Een fulltime stage in een sportieve en inspirerende omgeving;
o Een volwaardige plek in het projectteam van Ajax Camps & Clinics;
o De kans om mee te kijken bij diverse afdelingen en projecten;
o Een eigen plek op het kantoor van Players United in Aalsmeer;
o Een marktconforme stagevergoeding.
Heb je interesse? | Denk je dat jij onze kandidaat bent, ben je in het bezit van een rijbewijs en voldoe
je aan het gevraagde profiel, dan kun je reageren door jouw motivatiebrief en up-to-date CV te
sturen naar info@ajaxcampsenclinics.nl. Het heeft geen zin om te reageren als je niet aan de eisen
voldoet.
Mocht je vragen hebben, dan kun je die telefonisch stellen via 020-545 0017.
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