
 
HvAnti zoekt nieuwe stafleden! 

 
HvAnti zoekt jou! 
Ben je een succesvolle student(e) afkomstig uit de Nederlands-Caribische eilanden? Vind je 
het leuk om te organiseren en sta je graag in contact met anderen? Ben je op zoek naar een 
leuke bijbaan met een goed salaris en een gezellige werksfeer? Lees dan verder voor onze 
vacature, want HvAnti is op zoek naar jou!  
 
 
Je belangrijkste werkzaamheden als staflid zijn 

• Het organiseren van de introductie activiteiten voor eerstejaarsstudenten 
• Het organiseren van bijeenkomsten voor het HvAnti-netwerk 
• Nieuwe activiteiten ontwikkelen en uitvoeren 
• Wekelijks overleggen met de overige leden van de studentenstaf  
• Wekelijks aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van HvAnti 
• Het aanspreekpunt zijn voor studenten en medewerkers van de HvA 
• Naamsbekendheid van HvAnti vergroten d.m.v. het geven van presentaties en 

informatiebijeenkomsten 
• Het beheren van de HvAnti-netwerk 
• Het beheren van de website, e-mail en telefoon en social media van HvAnti 
• Het onderhouden van het ambassadeursnetwerk van HvAnti 

 
 
Gewenst profiel 

• 8 uur per week beschikbaar vanaf 1 augustus 2017 – 31 augustus 2018 
(inwerkperiode vanaf mei 2017) 

• Vooropleiding op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of St. Eustatius 
• Propedeuse behaald of minimaal 50 punten behaald in jaar 1 (42 ECTS jaar 1 UvA) 
• Je bent verantwoordelijk (plannen, afspraken nakomen & fungeren als rolmodel) 
• Je kan goed samenwerken binnen een team  
• Je bent creatief en toont graag initiatief  
• Je bent communicatief en ambitieus 
• Je bent zelfstandig en kan goed omgaan met deadline’s  

 
 
Wat bieden wij 

• Training en begeleiding 
• Ervaring (te benoemen op je CV) 
• Gezellige werksfeer 
• Aanstelling: 8 uur per week voor één jaar bij de HvA met goed salaris 
• Uitbreiding van je netwerk  

 
 
Heb je interesse? Mail dan je CV en motivatie vóór 20 mei 2017 naar hvanti@hva.nl. Voor 
meer informatie bezoek onze website http://www.hva.nl/hvanti/ of bel 0631998127 
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