Stage: Data en/of Sport Science
Ben jij een stagiair(e) die een actieve bijdrage wil leveren aan het nieuwe voetbalseizoen
2022/2023 in de Keuken Kampioen Divisie? Heb jij interesse om dagelijks bij te dragen aan het
verhogen van de prestaties door middel van monitoring, analyses en rapportages van
trainingen en wedstrijden? Pak dan nu jouw kans om aan te sluiten bij Willem II!
Ter uitbreiding van het Performance team zijn we voor het voetbalseizoen 2022/2023 op zoek
naar één kandidaat voor de functie van Data of Sport Science (24-32 uur per week) voor het
eerste elftal van Willem II.
De stage start bij voorkeur rond 1 juli 2022 en duurt het gehele voetbalseizoen. In overleg kan
later worden gestart met een uiterlijke starttermijn van begin september 2022.
Primaire taken van de stagiair(e):
• Verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van diverse meetapparatuur.
• Het dagelijks monitoren van trainingen (en wedstrijden).
• Verantwoordelijk voor verwerking van data verkregen uit trainingen en
wedstrijden.
• Het bedenken en uitwerken van vraagstukken om de Performance afdeling binnen
Willem II te innoveren.
• Het deelnemen aan interne scholing en kwaliteitsverbetering.
Daarnaast is mogelijk om een (afstudeer)onderzoek te verrichten als deze van directe
bruikbare meerwaarde is voor Willem II.

Bij de stagiaire Data Science ligt de focus meer op het bouwen en ontwikkelen van
verschillende geautomatiseerde data modellen en visualisaties. De focus van de Sport Scientist
ligt meer op het dagelijks monitoren van diversen meetsystemen en het uitwerken van
verschillende type datasets.
Profiel van de stagiair(e):
Je zit momenteel in het 3e of 4e jaar (of recent afgerond) van je studie:
• Data Science
• Computer Science
• Bewegingswetenschappen
• Biomedische wetenschappen
• (of een vergelijkbare studie)

Daarnaast is het van belang dat er wordt voldaan aan een aantal persoonlijke vaardigheden:

sociaal vaardig, flexibel, teamplayer, innovatief en prestatie gericht.

Geïnteresseerd?
Lijkt het je interessant om werkzaam te bij een voetbalclub in een professionele omgeving én
herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief
(maximaal één A4), t.a.v Rick Mennes, naar rick.mennes@willem-ii.nl vóór 20 juni 2022. Op
basis van de reacties wordt een selectie gemaakt, waarna de geselecteerde kandidaten worden
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij Willem II.

