Vacature Praktijkstage Bewegingswetenschappen bij Go Ahead Eagles
Bij de hoofdmacht van Go Ahead Eagles worden tijdens trainingen en wedstrijden data
verzameld, onder andere met behulp van GPS- en hartslagsensoren. Daarnaast worden op
regelmatige basis fysieke testen verricht bij zowel de hoofdselectie als de jeugdteams. De
informatie die hiermee wordt verkregen, gebruiken we om de fysieke voetbalprestatie van de
spelers van Go Ahead Eagles te optimaliseren.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn wij opzoek naar 2 enthousiaste en getalenteerde studenten
Bewegingswetenschappen die de afdeling Performance hierbij gaan ondersteunen.
Werkzaamheden tijdens de stage zullen bestaan uit:
• Ondersteunen bij de dagelijkse monitoring en dataverzameling rondom trainingen en
wedstrijden van de hoofdselectie
• (Ondersteunen bij) het afnemen van periodieke testen bij de hoofdselectie en
jeugdteams
• Verwerken van meetgegevens
• Uitvoeren van opdrachten m.b.t. het signaleren van nieuwe ontwikkelingen in het
werkveld Performance Analyse
• Inventariseren en eventueel implementeren van up-to-date kennis uit
wetenschappelijke studies
Wij zoeken:
• Een master-student Bewegingswetenschappen (of een bachelor-student
Bewegingswetenschappen die zich in de afrondende fase van de opleiding bevindt)
• Sport als afstudeerrichting heeft
• Die aantoonbare affiniteit heeft met sport en bij voorkeur voetbal
• Die aantoonbare affiniteit heeft met inspanningsfysiologie en dataverwerking
(MATLAB, SPSS)
• Minimaal 3 dagen per week flexibel inzetbaar is in de periode 1 augustus 2019 t/m 31
mei 2020 (vakantie in overleg)
De student krijgt hierbij de kans om ervaring op te doen in een topsport-omgeving, met
professionele begeleiding in een vakkundig team, en een stagevergoeding.
Tevens is het mogelijk om in dezelfde periode een duidelijk afgebakend afstudeeronderzoek
te verrichten.
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaande criteria? Stuur dan uiterlijk vóór 18
mei je sollicitatiebrief met motivatie en CV (beide max. 1 A4) naar j.vansanten@ga-eagles.nl
Op basis van de reacties zal een selectie worden gemaakt en wordt een deel van de
kandidaten uitgenodigd om in de periode van 18 mei t/m 31 mei bij Go Ahead Eagles op
sollicitatiegesprek te komen.
Wij zien je reactie graag tegemoet.
Jelmer Sevenster, Performance Coach
Jorran van Santen, Performance Analist
Go Ahead Eagles (Deventer)

