Vacature: Vier student-ambassadeurs Career Service Geesteswetenschappen
De Career Service Geesteswetenschappen biedt studenten van deze faculteit ondersteuning en
advies
op het gebied van loopbaan en stages. Denk bijvoorbeeld aan: cv, LinkedIn en sollicitatiebriefchecks,
workshops sollicitatievaardigheden, webinars, individueel loopbaanadvies, hulp bij de facultaire
stageprocedure en de organisatie van carrière activiteiten – en evenementen. Vanaf half november
werkt de Career Service (CS) samen met Randstad om studenten te helpen bij het vinden van een
relevante bijbaan. Om al onze diensten beter onder de aandacht van studenten te brengen zijn we
op zoek naar 4 student-ambassadeurs
Wat ga je doen?
•

•

•
•

Verzorgen Communicatie/ promotie dienstverlening CS en Randstad naar studenten: via o.a.
opleidingen, studieverenigingen, eigen netwerken (in afstemming met student-assistant
communicatie CS)
Meedenken in onze communicatie-aanpak hoe we nog meer studenten kunnen bereiken
binnen jouw opleidingscluster en netwerk zodat
we hen op de hoogte kunnen brengen en houden van onze diensten
Informatie ophalen over wat studenten op het gebied van arbeidsmarktorientatie zouden
willen van de CS en Randstad
Regelmatig overleggen en afstemmen met medewerkers Career Service

Wat vragen we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent student aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden
Je weet waaruit de dienstverlening van de Career Service bestaat en weet dit breed uit te
dragen
Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal goed
Je bent handig met diverse social media (waaronder Facebook en LinkedIn)
Je hebt een uitgebreid netwerk en weet makkelijk contacten te leggen
Je kan goed zelfstandig werken
Je bentgemiddeld 2 uur per week beschikbaar (flexibel in te zetten in het jaar) 0urencontract.
Je bent beschikbaar voor minimaal een jaar

Wat bieden wij?
•
•
•

Een leuke manier om de universiteit naast als onderwijsinstelling ook als interessante
werkplek te leren kennen
Ruimte om ervaring op te doen op het gebied van communicatie, social media en netwerken
Standaard arbeidsvoorwaarden via JobmotionBen jij de persoon die we zoeken? Wacht dan
niet te lang met solliciteren en reageer door je CV en korte motivatie te sturen naar
careerservice@hum.leidenuniv.nl. Heb je vragen over de functie, neem dan via bovenstaand
mailadres contact met ons op.

De vacature sluit wanneer een geschikte kandidaat is gevonden, dus snel reageren kan helpen!

