Vacature: Student-assistent-social media Scholierenacademie
voor ca. een dag per week (0,2 fte op oproepbasis), vanaf 1 januari 2019
Zin in een leuke bijbaan waar je ook ontzettend veel waardevolle werkervaring opdoet? Kom bij de
Scholierenacademie werken! Wij zoeken enthousiaste studenten om ons team te versterken.
Wat is de Scholierenacademie?
De Scholierenacademie maakt aansluitonderwijs waarbij leerlingen en leraren ervaren wat wetenschap is. Wij
maken dit aansluitonderwijs samen met leraren en wetenschappers. Zo ontstaan activiteiten (op locatie, op de
RUG en online) waarbij actueel wetenschappelijk onderzoek aan Rijksuniversiteit Groningen vertaald wordt
naar de taal en context van leraren en leerlingen (VO en PO). We ondersteunen wetenschappers bij het
opzetten van wetenschapseducatieprojecten voor leraren en leerlingen en zijn (mede-) organisator en uitvoerder van deze activiteiten. Daarom en daarvoor hebben we een uitgebreid netwerk van leraren in NoordNederland.
Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op onze website: www.rug.nl/scholierenacademie.
Deze vacature
Bekend met Vrijdag Vraagdag? Ons online videoteam is op zoek naar versterking. Ben jij een social media tijger
in de dop? Kijk je sinds je veertiende Youtubefilmpjes en kun jij haarfijn uitleggen wie waarom je favoriete
Youtuber is? Dan is dit misschien dè bijbaan voor jou. David en Simon kijken ernaar uit om jong (video)talent op
te leiden tot volwaardige opvolgers. Basisvaardigheden editen zijn vereist, een vlotte persoonlijkheid en
creativiteit ook.
Je werkt samen met de student-assistenten en medewerkers van de Scholierenacademie en van het Alfa-, Bètaen Gammasteunpunt. Omdat veel van onze medewerkers student zijn, hebben we een jong en enthousiast
team waarin veel gebeurt. Je krijgt ruimte om jezelf te ontwikkelen en ook veel verantwoordelijkheid.
Wat moet je kunnen?
 Editen (basisvaardigheden)
 Voor èn achter de camera durven staan
 Met scholieren, leraren en wetenschappelijke staf omgaan
Wat moet je zijn?
 Bekend met online video
 Flexibel
 Punctueel
 Creatief
 Communicatief sterk
 Minimaal één jaar beschikbaar
Solliciteren:
Stuur vóór 22 november 2018 per mail een motivatiebrief met CV gericht aan Anita Warmelink,
scholierenacademie@rug.nl. Ga in je brief óók in op de vraag: welke youtuber volg jij en waarom?
Na de briefselectie, nodigen we de geselecteerde kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek waar je een
editing-huiswerkopdracht presenteert. In de sollicitatiecommissie zitten Douwe van der Tuin (coördinator
basisschoolactiviteiten), Karen de Bot (projectmedewerker Scholierenacademie), Simon de Wit en David Elzinga
(online videoteam Scholierenacademie) en Anita Warmelink (coördinator Scholierenacademie en voorzitter van
de sollicitatiecommissie). De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 3 december.
Vragen?
Bel of mail naar Anita Warmelink (coördinator Scholierenacademie): g.h.warmelink@rug.nl
050 363 8184

