
  
 

  
 

  
Project Support Officer (Stage) 

 
 
  

Functieomschrijving 
Functietitel: Project Support Officer (stage)  
Uren en salaris: minstens 16 uur/ stagevergoeding 
Periode: in overleg 

   
  
Wat is EFDN? 

European Football for Development Network (EFDN) ondersteunt professionele voetbalorganisaties 
(clubs, leagues en voetbalbonden) die zich inzetten voor hun regio/gemeenschap. Het doel is de kracht 
van voetbal in te zetten voor maatschappelijke ontwikkeling, met name op het sociale terrein. Denk 
aan gezondheid, onderwijs, racisme en discriminatie, duurzaamheid en andere “MVO”-onderwerpen. 
EFDN deelt kennis en ervaringen tussen de voetbalorganisaties, voert projecten uit of coördineert 
deze, waarbij EFDN tevens financiële steun organiseert voor haar partners of subsidie (zoals van de 
Europese Unie of UEFA). Het netwerk bestaat momenteel uit meer dan 140 clubs uit 32 Europese 
landen. Partners zijn partijen als FARE (Football Against Racism Europe), CAFE (Centre for Access in 
Football Europe) en de UEFA Foundation for Children.   

Wat bieden we:  

Als Project Support Officer maak je integraal deel uit van ons Project Management Team. Je 
ondersteunt het team bij de planning en uitvoering van Pan-Europese programma's.  
Ook help je bij het plannen van (live, online of hybride) internationale evenementen in binnen- en 
buitenland, waaronder de halfjaarlijkse conferenties (Boedapest, November 2022).  
Het zo nu en dan kunnen afreizen naar Europese landen behoort dan ook tot de mogelijkheden van 
deze stage. We verwachten van EFDN-stagiair(e)s dat ze deelnemen aan het hele organisatieproces 
rond projecten. Als stagiair(e) kun je er dan ook op rekenen dat je veel leert over alle facetten van 
projectplanning, van voorbereiding tot uitvoering, monitoring en evaluatie. Bovendien zul je 
gedurende de stageperiode in contact komen met een breed netwerk binnen de Europese 
voetbalwereld en kennismaken met veel inspirerende personen in deze wereld!  

Wat verwachten we: 

We verwachten vooral dat je accuraat bent en in staat om deadlines te plannen en te halen, ook onder 
tijdsdruk en bij wijzigende omstandigheden. Daar hoort natuurlijk bij dat je beschikt over sterke 
communicatieve en probleemoplossende vaardigheden. Verder willen we graag dat je frisse en 
innovatieve ideeën inbrengt en op die manier een bijdrage levert aan de groei van EFDN.  
We vinden het belangrijk dat je als stagiair(e) de ruimte krijgt om je te ontwikkelen op gebieden waar 
jij zelf in geïnteresseerd bent, dus we willen graag een goede combinatie maken tussen jouw wensen 
en onze behoeften aan ondersteuning. 



  
 

  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijkste verantwoordelijkheden:  

De kerntaken van deze functie zijn:  

 Het ondersteunen van het Project Management Team bij het plannen, uitvoeren en 
rapporteren van diverse “MVO”-projecten: het gaat dan in eerste instantie om monitoren en 
evalueren, casestudies maken en ‘best practises’ analyseren (onderzoek doen naar de 
projectonderwerpen);  

 Op termijn het zelfstandig kunnen organiseren of leiden van (delen van) projecten, onder 
aansturing van een ervaren projectmanager;  

 De project-uitvoering interessant, dynamisch, uitdagend, educatief en leuk maken;  
 Een actieve rol spelen bij de verdere kwaliteitsverbetering van de projectoplevering bij EFDN.  

Jouw profiel:  

Opleiding & Ervaring:  

 Je bent ingeschreven aan een universiteit of HBO binnen de EU/of een door de EU gefinancierd 
studieprogramma, waarbij je werkt aan een diploma sportmanagement, 
vrijetijdsmanagement, lerarenopleiding of een vergelijkbare studierichting;  

 Aantoonbaar ervaring in het ondersteunen van projectoplevering op verschillende 
vakgebieden;  

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, met uitstekende mondelinge en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden;  

 Goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  
 Enige kennis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-activiteiten in het voetbal en de 

structuur van de Europese voetbalwereld is een pre, net als eerdere ervaring gerelateerd aan 
de sportindustrie (vrijwilligerswerk, eerdere stage) is tevens een pre.   

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 
 

 

 

 

Je hebt/bent:  

 Een teamplayer, je kan goed samenwerken en wat je doet stem je af;  
 Uitstekende organisatorische vaardigheden en vermogen om prioriteiten te stellen en je tijd 

effectief te beheren;   
 Een passie voor voetbal en sociale projecten;  
 Een sociale en energieke persoonlijkheid;  
 Nauwkeurig en betrouwbaar;  
 Stressbestendig;  
 Te allen tijde professioneel, zowel in imago als in optreden.  

Werktijden en begeleiding:  

 Succesvolle sollicitanten worden gevraagd minstens 16 uur (in overleg ivm studiebelasting) te 
werken op basis van een werkweek van woensdag tot en met vrijdag. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met het feit dat er voor diverse projecten ook in het weekend 
werkzaamheden kunnen zijn;   

 De begeleiding zal in overleg de stagiair(e) worden bepaald, maar het streven is om eens per 
maand een tussentijds gesprek te hebben over de werkzaamheden en de persoonlijke ont- 
wikkeling van de student. Daarnaast zal er namens EFDN een vast aanspreekpunt worden 
aangewezen, waar de stagiair(e) diverse vragen of andere zaken aan kan voorleggen.  

  

Voor meer informatie kijk dan op onze website: https://www.efdn.org/ 

Dit document is slechts een leidraad. De werknemer moet alle andere taken uitvoeren die de alge- 
meen directeur en de projectmanagers van EFDN van tijd tot tijd redelijkerwijs kunnen opdragen. 

Stuur je cv en sollicitatiebrief in een e-mail naar internship@efdn.org, met als onderwerp de 
functie waarop je solliciteert. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een  gesprek. 

  
 

 

 


