Vacature student-lid van het bestuur van de Honours Academy
De Honours Academy zoekt per 1 november 2017 een assessor (student-lid) voor haar bestuur.

Werkzaamheden
Als assessor in het bestuur van de Honours Academy behartig je de belangen van honoursstudenten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Honours Academy en
houdt zich bezig met zaken betreffende onderwijs, financiën en personeel. Het bestuur van de Honours
Academy bestaat uit de Dean (prof. dr. Ton van Haaften), Onderwijsdirecteur (dr. Eline Bergijk) en de
Assessor en vergadert tweewekelijks. Tijdens deze vergaderingen denk je vanuit het
studentenperspectief mee over het beleid van de Honours Academy, zonder het grotere perspectief van
het honoursonderwijs uit het oog te verliezen. Ook participeer je in andere overleggen van het bestuur
met onder andere de faculteiten, de Universiteitsraad en de Adviesraden van de Honours Academy.
Je onderhoudt het contact met de onderwijsadviescommissies van het honoursonderwijs,
(honours)studieverenigingen, studentenorganisaties en het Leids Assessoren Overleg (LAssO).
Daarnaast moedigt de Honours Academy je aan om jouw eigen initiatieven te ontplooien.
Jouw profiel
 Enthousiaste en betrokken honoursstudent van de Universiteit Leiden
 Je bent initiatiefrijk en bent in staat om je ideeën te realiseren
 Je hebt een assertieve/proactieve instelling
 Je hebt een goede visie op hoe studentenbelangen behartigd zouden moeten worden en hoe je
dit kunt verwezenlijken
 Je hebt een breed en divers netwerk en weet zodoende wat er onder honoursstudenten leeft
 Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden
 Je hebt interesse in bestuurlijke processen en enige ervaring daarmee
 Je kunt snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden en weet daarbij zelfstandig
prioriteiten te stellen
 Je bent integer en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie
Honours Academy
De Honours Academy faciliteert het extracurriculaire honoursonderwijs van de Universiteit Leiden.
De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten en wil een proeftuin zijn
voor onderwijs- en talentontwikkeling. Daartoe ondersteunt zij onderwijsvernieuwing door docenten
en studenten en zoekt aansluiting bij andere (inter)facultaire onderwijsprojecten en -partners. De
Honours Academy is gevestigd in de Oude Sterrewacht te Leiden.
Wij bieden
De werkzaamheden van de assessor vergen ongeveer 8 uur per week. De uren zijn flexibel inzetbaar
en niet aan vaste dagen gebonden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van je studiejaar, minimaal € 440
en maximaal €480 bruto per maand. Aanstelling vindt plaats per 1 november via Jobmotion voor de
duur van een jaar.
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de procedure kun je contact opnemen met
Floortje Daemen, Instituutsmanager, f.daemen@ha.leidenuniv.nl, 071-527 37 59.
Solliciteren
Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en CV, kunnen tot en met 24 september per e-mail
worden gericht aan prof. dr. Ton van Haaften, Dean van de Honours Academy;
dean@ha.leidenuniv.nl.

