Taakomschrijving:
Studentevent-organisator bij de
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Ben je een organisatietalent, heb je affiniteit met het openbaar bestuur en ben je
op zoek naar een bijbaan voor gemiddeld 8 uur in de week? Dan zoeken wij jou!
Omschrijving van de functie
Elk jaar voert de Rekenkamer Amsterdam een onderzoek uit naar een
onderwerp dat is uitgekozen door Amsterdammers (het publieksonderzoek). In
september 2018 wil de rekenkamer tijdens een studentevent samen met
studenten op zoek gaan naar interessante onderwerpen voor het
publieksonderzoek. We zoeken twee enthousiaste studenten die het leuk vinden
een dergelijk evenement te organiseren.
Werkzaamheden
De taken waar je als studentevent-organisator verantwoordelijk voor bent zijn:
 het organiseren en faciliteren van een studentevent (w.o. het maken van
een plan, programma, draaiboek, flyers, selecteren van een passende
locatie, et cetera);
 het leggen van contacten met hogescholen, universiteiten,
studieverenigingen, en andere relevante ingangen waarmee studenten
met uiteenlopende studieachtergronden kunnen worden benaderd;
 het enthousiasmeren van studenten om actief deel te nemen aan het
studentevent.
Studentevent
Het eendaags event moet rond september 2018 plaatsvinden. De verwachting is
dat circa 20 studenten zullen deelnemen. Het einddoel van het event is te komen
tot een aantal onderwerpen die wij vervolgens voorleggen aan ons burgerpanel.
Zij zullen uiteindelijk komen tot een definitieve keuze. Tijdens het event zullen
de studenten begeleid worden door de onderzoekers van de rekenkamer. De
invulling van de dag dient nog verder uitgewerkt worden. Wij horen graag welke
ideeën jij hebt voor het event!
Overige eisen profiel kandidaat
 aantoonbaar organisatietalent;
 proactieve houding;
 affiniteit met het openbaar bestuur;
 resultaatgericht;
 bereidheid en vaardigheid om zelfstandig te werken;
 goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 flexibel en gemiddeld 1 dag per week beschikbaar;
 opleidingsniveau: bachelor/masterstudent of een afgeronde
bachelor/master.

Arbeidsvoorwaarden:
De functie Studentevent-organisator bij de rekenkamer is voor tenminste 3
maanden (startend vanaf 1 april) voor gemiddeld 8 uur per week. Het salaris
bedraagt € 10,82 bruto per uur.
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van één of meerdere
onderzoeker(s).
Sollicitatie
Interesse in deze functie? Mail je reactie voor maandag 26 maart naar
info@rekenkamer.amsterdam.nl t.a.v. de heer J.A. de Ridder (directeur
Rekenkamer Metropool Amsterdam).

