
                                                                         

Videoanalist m/v gezocht! 

FC Den Bosch heeft in haar jeugdopleiding ruimte voor enthousiaste en leergierige 

videoanalist. 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 videoanalisten en de technische staf van de verschillende 

jeugdteams? Solliciteer dan nu en kom ons team versterken! 

FC Den Bosch staat voor voetbal met strijdlust. Er heerst een topsportklimaat met voetbal 

knowhow. FC Den Bosch is ook een omgeving, waarin zelf opgeleide talenten, spelers én 

stafleden, de kans krijgen zich door te ontwikkelen. FC Den Bosch jeugdopleiding is meer dan 

alleen maar voetbal. Er is  aandacht voor de mens achter de speler en het staflid. Op gepaste 

momenten houden we van een gezonde dosis voetbalhumor en van bourgondische 

gezelligheid en saamhorigheid. 

 

Jouw profiel 

• Je bent beschikbaar op zaterdagen; 

• Je woont in (de directe omgeving van) ’s-Hertogenbosch; 

• Je bezit goede pedagogische en didactische vaardigheden; 

• Je bent een liefhebber van de voetbalsport; 

• Je bent zelfstandig en kunt ook goed samenwerken met anderen; 

• Je hebt van nature een proactieve, flexibele houding;  

• Je hebt een stressbestendig karakter; 

• Je hebt zin in een nieuwe uitdaging! 

De werkzaamheden bestaan uit: 

• Het voorbereiden en verzorgen van de wedstrijdopnamen in overleg met de 

hoofdtrainer(s); 

• Het in samenwerking met de hoofdtrainer(s) analyseren en duiden van de beelden; 

• Regulier (wekelijks) overleg met het team van videoanalisten met wie je intensief 

samenwerkt; 

• Het voorbereiden van beeldfragmenten ter ondersteuning van de POP- gesprekken 

die de hoofdtrainer heeft met spelers. 



Goed om te weten: 

• Wij leren je hoe de wedstrijden het beste gefilmd kunnen worden. Ervaring is dus 

geen vereiste. 

• Zaterdag is de wedstrijddag, waarbij je present bent, afhankelijk van de planning, 

tussen 10.00 uur en 16.30 uur.  

• Je filmt de thuiswedstrijden van één of meerdere elftallen;  

• Je komt terecht in een unieke werkomgeving; 

• Je ontvangt alle mogelijke ondersteuning in jouw ontwikkeling en bij 

doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie, kijken wij altijd eerst naar interne 

kandidaten; 

• Je krijgt een seizoenkaart van FC Den Bosch voor het volgen van de thuiswedstrijden 

van het eerste elftal;  

• FC Den Bosch stelt de benodigde apparatuur en club(werk)tenue in bruikleen 

beschikbaar; 

• Vanwege het werken met kinderen, vraagt FC Den Bosch om een (actuele) VOG-

verklaring. 

Interesse?  

Wil jij de uitdaging aangaan om jezelf én voetbaltalenten te ontwikkelen? Mail dan je 

motivatie en CV naar s.wijlaars@fcdenbosch.nl  t.a.v. Stef Wijlaars. 
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