
Gezocht: student-assistent externe relaties 

Heb jij affiniteit met alumni en externe relaties? Vind jij het van belang dat de universiteit/faculteit 
actief contact onderhoudt met haar alumni, afnemers in het werkveld en relevante relaties? Dit allemaal om 
het onderwijs en onderzoek actueel te houden en om verbindingen te blijven leggen tussen theorie en 
praktijk. Ook omdat er naast de eerste en tweede geldstromen ook derde en verdere geldstromen 
noodzakelijk zijn om ons werk goed te kunnen blijven doen. Vind jij het daarnaast leuk om teksten te 
redigeren en online te zetten? Om events te organiseren voor en met alumni en/of externe 
relaties? Wij zoeken een student-assistent voor de officer externe relaties van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid (afdeling M&C). 

 
Wat ga je doen? 

 
Samen met de officer externe relaties organiseer je events, ben je mede verantwoordelijk voor 
de content van de maandelijkse alumni-nieuwsbrieven, alumni linkedin site en de community 
site van Leiden Law Park. Ook ben je actief in het meeschrijven van subsidie- en 
projectaanvragen. 

 

Wat voor iemand zoeken we? 
 

Je studeert aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zit in je laatste jaar van je bachelor of 
in je master. Belangrijk is verder dat je: 

 
• aantoonbare ervaring hebt met het schrijven en redigeren voor het web of 

nieuwsbrieven 
• goed overweg kan met database en ICT 
• uitstekend kunt schrijven in het Nederlands en Engels 
• handig bent in het gebruik van social media 
• over goede communicatieve vaardigheden beschikt 
• zelfstandig en nauwkeurig kunt werken en initiatief toont 

 

Wanneer, hoeveel uur en wat is het salaris? 
 

De startdatum is begin december. De aanstelling is voor 8 uur in de week, in onderling 
overleg met de loopbaancoach te plannen op welke dag(en). De aanstelling is in beginsel 
voor een half jaar met een optie op verlenging. Je krijgt het standaardsalaris dat geldt voor 
student- assistenten; dit salaris is afhankelijk van het studiejaar waarin je zit. 

 

Voel je er wat voor? 
 

Stuur dan z.s.m. een e-mail met een korte motivatie en je cv naar Mijanou Blaauw, 
m.blaauw@law.leidenuniv.nl. Voor meer informatie kun je ook bellen op 071 – 527 1979. 
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