VACATURE
Lid Raad van Commissarissen Johan Cruijff ArenA
De statuten van de Johan Cruijff ArenA (JCA) bepalen dat de gemeente Amsterdam één van de vijf
commissarissen mag voordragen. Met het aflopen van het termijn van de zittende commissaris op
voordracht van Gemeente Amsterdam komt deze positie vacant. De Gemeente is daarom op zoek
naar een kandidaat met ervaring op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en met
aantoonbare affiniteit met publiek-privaat bestuur. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat
de RvC van de JCA een afspiegeling is van de stad, binding heeft met de omgeving en aandacht heeft
voor sterke governance. Idealiter heeft de kandidaat binding met stadsdeel Zuidoost.
Reageren kan tot en met 29 augustus.

Over de Johan Cruijff ArenA
De JCA is hét voetbalstadion van Nederland. Het is tevens de multifunctionele accommodatie voor
zowel grootschalige, nationale en internationale muziek- en dance-events als bijeenkomsten op
kleinere schaal in (vooral) het zakelijke segment. Deze activiteiten vinden plaats in nauwe
samenwerking met diverse partners. Hoogwaardige dienstverlening, state-of-the-art faciliteiten,
veiligheid en optimale publieksbeleving vormen de belangrijkste strategische pijlers. De JCA is een van
de meest duurzame stadions ter wereld en wordt internationaal beschouwd als rolmodel voor
moderne stadionbouw en -exploitatie. Het Innovation Center fungeert als living lab en showroom voor
innovatieve concepten voor stadionmanagement en event experience.
De kerntaak is het bieden van hoogwaardige dienstverlening in een aansprekende accommodatie die
leidt tot een bijzondere ervaring voor bezoekers. De omzet stoelt voornamelijk op de (groot)zakelijke
markt met drie pilaren:
• Verhuur accommodatie inclusief door het stadion aangeboden ondersteunende diensten (voetbal,
entertainment, zalen).
• Inkomsten uit horecaexploitatie met door het stadion aangeboden ondersteunende diensten.
• Overige inkomsten uit partnerships, sponsoring en rondleidingen.
De JCA heeft momenteel ongeveer 60 personeelsleden in dienst. Bij evenementen
(voetbal/entertainment) wordt tijdelijk personeel ingehuurd bij vaste partners op het gebied van
onder meer horeca, stewards en beveiliging. Bij een evenement kunnen wel tot 2500 personen aan
het werk zijn.
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De JCA kent een “gesloten” eigendomsstructuur met de Gemeente Amsterdam (48%), Ajax NV (13%)
en de STAK/certificaathouders (39%) als certificaathouders waarbij Ajax als permanente
hoofdhuurder, financier en belangrijkste gebruiker een bijzondere positie inneemt

Raad van Commissarissen
Samenstelling Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Stadion Amsterdam NV bestaat uit vijf leden die worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders waarvan drie op bindende voordracht van de
Raad van Commissarissen, één op bindende voordracht van de gemeente Amsterdam en één op
bindende voordracht van AFC Ajax. De RvC kent twee commissies. De vertrekkende commissaris
maakt deel uit van de benoemings- en renumeratiecommissie.

Tijdsbesteding en bezoldiging
De Raad van Commissarissen heeft vijf geplande vergaderingen per jaar. Meestal komt daar nog een
aantal ongeplande vergaderingen bij die soms per telefoon worden gehouden. Daarnaast wordt er
vaak ook nog een strategiesessie georganiseerd met het managementteam en is de RvC aanwezig bij
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze functie is onbezoldigd.

Gevraagde profiel lid Raad van Commissarissen
De statuten van de JCA bepalen dat de gemeente Amsterdam één van de vijf commissarissen mag
voordragen. Met het aflopen van het termijn van de zittende commissaris op voordracht van
Gemeente Amsterdam komt deze positie vacant. De Gemeente is daarom op zoek naar een kandidaat
met ervaring op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en met aantoonbare affiniteit
met publiek-privaat bestuur. Om te blijven voldoen aan de streefcijfers voor een evenwichtige
samenstelling wordt een vrouw voor deze positie gezocht. De gemeente Amsterdam vindt het
belangrijk dat de RvC van de JCA een afspiegeling is van de stad, binding heeft met de omgeving en
aandacht heeft voor sterke governance. Idealiter heeft de kandidaat binding met stadsdeel Zuidoost.
Hierbij zijn de volgende competenties van belang:
- Integriteit
- Omgevingsbewustzijn
- Verbindend vermogen
- Analytisch vermogen
- Verantwoordelijkheid
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Geïnteresseerd?
Gemeente Amsterdam wordt in de procedure begeleid door het executive search bureau Board
Refreshment. Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via
search@boardrefreshment.nl, t.a.v. Inge Scholman. De inzendingsdatum is uiterlijk maandag 29
augustus. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 40/41.
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