
 
 

 
 

Stage Performance Staf 
Ben jij de stagiair(e) Sport Science die actief mee wil bouwen aan de 
afdeling Performance van PSV? Heb jij interesse om een bijdrage te leveren aan 
het verhogen van het prestatieniveau, door middel van testen/monitoren/rapporteren 
van trainingen en wedstrijden en het doen van praktisch relevant onderzoek? Dan is 
dit jouw kans om een transfer te maken naar PSV. Lees deze vacature 
en reageer direct via de site.  
  
Eendracht maakt macht. Daar is PSV op gebouwd. Het is ons DNA en we stralen 
dat gedachtegoed niet alleen uit op de (internationale) velden, maar 
ook daarbuiten. PSV geldt als een van de meest vooraanstaande clubs van 
Nederland. De club kent een rijke historie, zal constant streven naar prestaties in de 
Nederlandse top en heeft ambities op Champions League-niveau.    
  
Om de organisatie naar een hoger niveau te brengen, zijn we op zoek naar 2 
kandidaten voor de functie van Stagiair(e) Sport Science (30-40 uur per week). 
    
Wat is de Performance Staf?  
De Performance Staf van PSV is verantwoordelijk voor een groot takenpakket dat 
ondersteunend is aan de verschillende afdelingen binnen de voetbaltak van PSV, 
hieronder vallen de deelgebieden: 
- Strength & Conditioning 

- Sport Science & Analytics 
- Video Analysis 
- Nutrition 
- Performance Behaviour 
 
De openstaande rollen zullen zich focussen op het Sport Science & Analytics 
domein.  
   
Wat ga je doen als Stagiair(e) Sport Science? 

Je gaat de leden van de Performance Staf, specifiek de Sport Science collega’s 
ondersteunen in hun werkzaamheden. Hierin proberen we je kennis te laten maken 
met zo veel mogelijk taken die je in het werkveld tegen gaat komen. Daarnaast is er 
ruimte voor de uitvoering van een eigen wetenschappelijk onderzoek als dit gewenst 
is vanuit je opleiding. 
 
Voor het seizoen 2022-2023 hebben we twee stageplaatsen beschikbaar: 
- Stagiair(e) Sport Scientist PSV Academy 

- Stagiair(e) Sport Scientist PSV Vrouwen 

 

De werkzaamheden zullen zeer vergelijkbaar zijn voor de verschillende rollen maar 
kunnen er op sommige punten anders uit zien afhankelijk van het betreffende team 
en de fase van het seizoen.  
  



 
 

 
 

Stages zullen bij voorkeur starten rond 1 juli 2022 en voor het volledige 
voetbalseizoen, maar in overleg kan eventueel gestart worden in augustus of 
uiterlijk begin september. Mocht je op zoek zijn naar een stage vanaf februari 2023 
dan is dit bespreekbaar. 
 
Primaire kerntaken van de Stagiair(e) Sport Science: 
- Verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de diverse meetapparatuur 
- Dagelijks monitoren van trainingen van diverse teams 
- Plannen, uitvoeren en verwerken van diverse van meet- en testsessies 
- Indien mogelijk en/of noodzakelijk monitoren van wedstrijden  
- Verantwoordelijk voor verwerking van data verkregen uit trainingen, wedstrijden, 

testsessies 
- Bijdragen aan de doorontwikkeling van de Performance staf 
- Bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van performance 

vraagstukken 
- Deelnemen aan interne scholing en kwaliteitsverbetering 
 

Je profiel als Stagiair(e) Sport Science: 
- Je zit momenteel in het 3e of 4e jaar (of recent afgerond) van je studie: 
- Bewegingswetenschappen 
- Biomedische wetenschappen 
- (Sport) Psychologie 
- Biometrie 
- Bewegingstechnologie  

 
(Of een vergelijkbare studie) 
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je jezelf herkent in de kernwaarden 
die horen PSV. Dat zijn: 
prestatiegericht, gastvrij, betrouwbaar, sociaal betrokken en innovatief. Ook is het 
belangrijk dat je flexibel bent.   
  

 

Solliciteren?   
Hebben we je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan 
ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief. Deze kun je indienen via 
de vacaturesite.     
   
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.    
  



 
 

 
 

Internship Performance Staff 
Are you the Sport Science student who wants an internship at PSV, to actively help 
build PSV's Performance department? Are you interested in contributing to 
increasing the performance level, by means of testing / monitoring / reporting 
training and competitions and conducting practically relevant research? Then this is 
your chance to make a transfer to PSV. Read this vacancy and respond directly via 
the site. 
  
Unity is strength. PSV is built on that. It is our DNA and we radiate that philosophy 
not only in the (international) fields, but also beyond. PSV is one of the most 
prominent clubs in the Netherlands. The club has a rich history, will constantly strive 
for performance in the Dutch top and has ambitions at Champions League level. 
  
To take the organization to a higher level, we are looking for candidates for the 

position of   
Sport Science Internship – 30-40 hours a week.  
    
What is the Performance Staff?                                                                                                            
The PSV Performance Staff is responsible for a large range of tasks that support the 
various departments within the PSV football branch, which include the following 
areas: 
- Strength & Conditioning,  
- Sport Science & Analytics 
- Video Analysis 
- Nutrition 
- Performance Behaviour 

 
The vacant roles will focus on the Sport Science & Analytics domain 

What are you going to do with a Sports Science Internship?                                                                                    

You will support the members of the Performance Staff, specifically the Sport 
Science colleagues in their work. Here we try to introduce you to as many tasks as 
possible that you will encounter in the professional field. In addition, there is room 
for conducting your own scientific research if this is desired from your study 
program.  

We have two internships available for season 2022-2023: 

- Trainee Sport Scientist PSV Academy 
- Trainee Sport Scientist PSV Women 

The work will be very similar for the different roles but may look different in some 
aspects depending on the team concerned and the phase of the season. Internships 
will preferably start around July 1, 2022 and will be for the entire season, but in 



 
 

 
 

consultation can possibly start in August or at the latest at the beginning of 
September. If you are looking for an internship from February 2023, this is 
negotiable. 

Primary tasks for a Sports Science Internship:                                                                                                 
- Responsible for management and maintenance of the various measuring 
equipment                                
- Daily monitoring of training sessions of various teams                                                                                
- Planning, executing and processing of various measurement and testing sessions                                           
- If possible and / or necessary to monitor matches                                                                                      
- Responsible for processing data obtained from training, competitions, test 
sessions                                  
- Contributing to the further development of the Performance staff                                                                
- Contributions to (scientific) research in the field of performance issues                                                      
- Participate in internal training and quality improvement 

  Your profile as a Sports Scientist Trainee:                                                                                               
- You are currently in the 3rd or 4th year (or recently completed) of your studies:                                         
- Human Movement sciences                                                                                                                                    
- Biomedical Sciences                                                                                                                                   
- (Sports) Psychology                                                                                                                                    
- Biometrics                                                                                                                                                   
- Movement technology    
                                                                                                                            
(Or a similar study) 
 
Students with a similar master's degree are also very welcome. 

In addition, we find it important that you recognize yourself in the core values that 
belong to PSV. These are: performance-oriented, hospitable, reliable, socially 
involved and innovative. In addition, it is important that you are flexible in your time 
schedule. 

Apply?                                                                                                                                                       
Have we aroused your interest and do you recognize yourself in the profile above? 
Then we would like to receive your CV and motivation letter. You can submit this via 
the job site.                                             

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.  


