De jeugdopleiding van Sparta Rotterdam is op zoek naar een stagiair(e)videoanalist voor het seizoen 2019/2020.

Binnen Sparta geloven we in talentvolle mensen die alles eruit willen halen
wat erin zit. We begeleiden hen door de juiste opleidingsmethoden te
gebruiken, plezier aan te wakkeren, en een thuis te zijn. Een thuis voor de
kinderen, voor de medewerkers, voor de ouders en bezoekers.
Sparta wil zelfstandige mensen opleiden die in teamverband denken en handelen en
daarmee een positieve meerwaarde zijn voor onze maatschappij. Deze opleiding moet
leiden tot succesvolle carrières in profvoetbal en op de arbeidsmarkt.
In de huidige organisatie is videoanalyse onderdeel van het performance team. Het
performance team bestaat uit specialisten die bijdragen aan de ontwikkeling van speler,
team en trainer. Binnen dit team is er ruimte ontstaan voor een vrijwilliger/stagiair
videoanalist. In deze functie krijg je de kans om binnen de jeugdopleiding van Sparta
Rotterdam jezelf te ontwikkelen tot misschien wel de volgende videoanalist van de
jeugdopleiding. Wij bieden een persoonlijk opleidingstraject waarin je de ruimte krijgt om
binnen het performance team je eerste stappen te zetten als videoanalist.
Sparta is op zoek naar een voetbal professional met de volgende vaardigheden en
karaktereigenschappen.
Vaardigheden/werkzaamheden









Werken met Apple macbook pro laptop.
Werken met word, excel, powerpoint / keynote.
Werken met dotcom en hudl.
Filmen met camera.
(Gefilmde) Wedstrijden & trainingen coderen met videoanalyse programma’s
(sportscode).
UEFA C/TC III opleiding is een pré
Minimaal mbo (niveau 4) werk- en denkniveau

Karaktereigenschappen










Professioneel
Flexibel
Wilt graag leren en ontwikkelen
Denkt in belang van organisatie
Wilt samenwerken met collega’s
Staat open voor feedback
Reflecteert op eigen handelen
Analytisch vermogen

Arbeidsvoorwaarden Sparta







Een individueel opleidingstraject tot videoanalist.
Kledingpakket
Seizoenkaart Sparta Rotterdam
Inlogcodes voor dotcom en hudl.
Werkplek op kantoor Het Kasteel en/of jeugdcomplex Nieuw-Terbregge.

Interesse?
Wil jij deel uitmaken van de Jeugdopleiding van Sparta Rotterdam? Mail dan je motivatiebrief en cv
naar Ruben den Uil, Performance Coach & Coach O17. Mailadres: R.denUil@sparta-rotterdam.nl

