Vacature Honours College-ambassadeur 2017-2018
De Honours Academy zoekt per 1 oktober 2017 een Honours College-ambassadeur.

Werkzaamheden
Als Honours College-ambassadeur coördineer en organiseer je de bovenfacultaire
voorlichtingsactiviteiten voor het Honours College, zoals de HC Fair, de universitaire
voorlichtingsdagen en de ElCid. Dit doe je in samenwerking met de coördinator en de programmaassistent van het Honours College. Je denkt mee over wervingsstrategieën, geeft presentaties over het
Honours College en organiseert de bemensing bij voorlichtingsactiviteiten. Je draagt bij aan de
ontwikkeling van het bestaande voorlichtingsmateriaal. Je bent het aanspreekpunt voor de facultaire
HC-ambassadeurs en voorzitter van het ambassadeursoverleg.
Jouw profiel
 Je bent een enthousiaste Honours College-student
 Je bent creatief, enthousiast en initiatiefrijk
 Je neemt initiatief en grijpt kansen om je eigen voorstellen te realiseren
 Je bent een organisator die prioriteiten weet te stellen
 Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden
Honours College
Het Honours College biedt aan geselecteerde bachelorstudenten samenhangend en uitdagend
extracurriculair onderwijs. Het Honours College bestaat uit verschillende trajecten die binnen de
faculteiten elk op hun eigen manier vormgegeven zijn. De Honours Academy is de overkoepelende
organisatie. De Honours Academy is een samenwerkingsverband van de zeven faculteiten van de
Universiteit Leiden De Honours Academy streeft ernaar een proeftuin te zijn voor onderwijs en
talentontwikkeling.
Wij bieden
Het betreft een aanstelling van 6 uur per week met ingang van 1 oktober voor de duur van een jaar. De
uren zijn flexibel inzetbaar en niet aan vaste dagen gebonden. Het salaris bedraagt, afhankelijk van je
studiejaar, minimaal €309 maximaal en €330 bruto per maand.
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Evi van der Graaf,
Programma-assistent Honours College, e.van.der.graaf@ha.leidenuniv.nl, 071-527 1378.
Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Floortje Daemen,
Instituutsmanager, f.daemen@ha.leidenuniv.nl, 071-527 37 59.
Solliciteren
Sollicitaties bestaande uit een motivatiebrief en CV, kunnen tot en met 13 september per e-mail
worden gericht aan Floortje Daemen, honourscollege@ha.leidenuniv.nl.
De brievenselectie zal plaatsvinden in week 38. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden in week
39. Je wordt vriendelijk verzocht beschikbaar te zijn in deze periode.

