
Video analist gezocht!  

FC Den Bosch heeft in haar jeugdopleiding ruimte voor een enthousiaste en leergierige video 
analist. Ben jij op zoek naar een unieke kans om je  te ontwikkelen in een professionele omgeving? 
Heb jij een passie voor voetbal en wil jij graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de 
talenten van FC Den Bosch?  Kan je niet wachten om samen te werken met andere collega’s? 
Solliciteer dan nu en kom ons team versterken! 

FC Den Bosch staat voor voetbal met passie. Er heerst een topsportklimaat met voetbal knowhow.  
FC Den Bosch is ook een omgeving, waarin zelf opgeleide talenten de kans krijgen zich door te 
ontwikkelen. FC Den Bosch jeugdopleiding is meer dan alleen maar voetbal. Er is  aandacht voor de 
mens achter het talent. Op gepaste momenten houden we van een gezonde dosis voetbalhumor en 
van bourgondische gezelligheid en saamhorigheid. 
 
Wij hebben plek voor een video-analist 
Als video-analist bij FC Den Bosch speel jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Je filmt 
en codeert de thuiswedstrijden van onze jeugdteams. 
 
Wat ga je doen? 

• Filmen en coderen van de wedstrijd samen met een tweede analist; 
• Maken van voor- en nabesprekingen; 
• Ondersteunen technische staf m.b.v. beelden en data; 
• Coderen/analyseren van tegenstander wedstrijden. 

Wat verwacht FC Den Bosch van jou? 

Dat je op zaterdagen tijdens de jeugdcompetitie beschikbaar bent  van 10:00 tot 17:00  (bij voorkeur ook 
doordeweekse oefen- en bekerwedstrijden). 

• Proactief 
• Gemotiveerd 
• Flexibel  
• Bij voorkeur woonachtig in (de omgeving van) Den Bosch 
• Affiniteit met voetbal  
• Jong, ambitieus, de wil om te leren en te opereren in het jonge vakgebied van video analist 
• MBO/HBO denkniveau/werkniveau 

Wat biedt FC Den Bosch jou? 
 
Als onderdeel van de FC Den Bosch familie krijg je een leuke en verantwoordelijke functie binnen onze 
organisatie. Zo biedt FC Den Bosch  jou: 

• Een unieke werkomgeving. 
• Ingang in het jonge vakgebied van video analist, dus goed toekomstperspectief. 
• Persoonlijke begeleiding en scholing van de performance/video analist. 
• Doorgroeimogelijkheden binnen FC Den Bosch. 
• Seizoenkaart FC Den Bosch. 
• Software licentie (Nacsport) 


