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.
Wij zijn op zoek naar

Vrijwilliger Tuktuk (minimaal 1 keer per week beschikbaar)
Als vrijwilliger Tuktuk van Kennis door de Wijken kom je terecht in een klein team dat zich
enthousiast inzet voor een groot doel: we willen maatschappij en wetenschap verbinden.
Door middel van bottom-up co-creatie worden tenminste 2022 activiteiten in de 101
wijken van Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp georganiseerd.
Elke dag van 2022 staat er een ander onderwerp centraal waar de activiteiten op
aansluiten. De Tuktuk is het symbool van de 365 dagen Festival en zal de manier zijn om
de Kennis door de Wijken activiteiten te herkennen. Als Tuktuk vrijwilliger ben je een
belangrijke schakel en navigeer je de Tuktuks tussen alle verschillende locaties.
Jouw taken zijn:
• De Tuktuks rijden naar diverse locaties in Leiden en omgeving
Je beschikt over:
• Een scooter of autorijbewijs
• Je bent woonachtig in Leiden
• Je bent direct beschikbaar voor minimaal 1 keer per week
• Je bent flexibel inzetbaar
• Bekend met Leiden en de regio is een pré
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Wat bieden wij?
• Een bruisende, inspirerende werkomgeving, in directe interactie met wetenschap
& samenleving;
• Een mooie toevoeging op je CV
• De gelegenheid om gratis activiteiten bij te wonen
Interesse?!
Stuur je sollicitatie naar x.daineko@leiden2022.nl of naar s.bos@leiden2022.nl. Voor meer
informatie kun je terecht bij info@leiden2022.nl.

Leiden2022 is een platte, ‘start-up’ DIY organisatie waarin we met een klein team
een grote ambitie neerzetten. De strategische visie en het inhoudelijke programma van
Leiden2022 zijn in opdracht van de stichting opgesteld door Lucien Geelhoed, intendant
van Leiden European City of Science. Het team van Leiden2022 bestaat uit een directeurbestuurder, zakelijk leider/fondsenwerver, office manager en diverse coördinatoren en
projectmedewerkers voor de uitvoering van het programma.
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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