VACATURE
Zin in een flinke uitdaging? Join the team!
In 2022 is Leiden de wetenschappelijke hotspot van Europa: Leiden European City of Science. De
voorbereidingen voor dit bijzondere jaar zijn in volle gang. Kom jij ons team versterken?
Leiden is in 2022 European City of Science, met een programma van 365 dagen voor iedereen met een
nieuwsgierige geest. Samen met tal van partners ontwikkelt Leiden2022 een uitdagend programma dat
wetenschap en samenleving verbindt. Iedereen kan meedoen, van vooraanstaande internationale
wetenschappers tot nieuwsgierige kinderen. Leiden European City of Science 2022 zet wetenschap, kennis,
kunst en kunde in de schijnwerpers door middel van lokale actie, op een nationaal podium, met een internationale
uitstraling. Aan de basis van dit wetenschapsjaar staan de founding partners: Gemeente Leiden, LUMC,
Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
Leiden European City of Science 2022 is op zoek naar een

Stagiair Events (periode/uren in overleg – minimaal
24u)
Als stagiair Events wordt je als ‘vliegende keep’ ingezet bij verschillende evenementen en projecten van
Leiden2022. Je komt terecht in een klein team dat zich enthousiast inzet voor een groot doel; we willen
maatschappij en wetenschap verbinden. Vandaar dat we in 2022 een allerlei kleinschalige en grootschalige
kennisactiviteiten gaan organiseren, zoals Kennis door de Wijken (jaarrond), de ESOF-conferentie (juli) en de
European Union Contest for Young Scientist (september). We kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken! En op
jouw beurt kun je bij ons een schat aan ervaring opdoen. Je assisteert bij de productie en coördinatie van onze
activiteiten. Dit betekent dat je meedraait in de productie van onze programma’s, op zoek naar creatieve en
interactieve vormen om kennis te delen.
Jouw taken zijn:
• Ondersteunen van projectleiders bij de productie en coördinatie van events
• Creatief meedenken over efficiënte en praktische oplossingen
• Desgewenst ondersteunen bij de communicatie over deze events
Je beschikt over:
• MBO, HBO of universitair
• Creatief, hands-on, leergierig, enthousiast, flexibel, organisatietalent
• Maatschappelijk in willen zetten
• Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal
• Een tweede taal spreken (Engels of Arabisch) is een pré
• Bekend met Leiden en de regio is een pré
Wat bieden wij?
• Een leerrijke stageplek in een dynamische omgeving
• Een deep dive in Leiden en de regio
• Een prachtig netwerk op Leids, Nederlands en Europees niveau
• Een unieke kans binnen een uitzonderlijk project
•
Een bruisende, inspirerende werkomgeving, in directe interactie met wetenschap & samenleving;
•
Ruimte voor initiatief en zelfstandigheid binnen een kleine organisatie;
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•
•

Flexibele werkplek, thuis/online werken, in Leiden en omgeving;
Een stagevergoeding van € 350,- bruto

Procedure
Stuur je sollicitatie naar info@leiden2022.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sahra Almahmood (s.almahmood@leiden2022.nl +31 6
40272761) of Meta Knol (m.knol@leiden2022.nl).
De Stichting Leiden European City of Science 2022 streeft bij de samenstelling van haar bestuur en organisatie
naar een evenwichtige afspiegeling van de maatschappij.
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