VACATURE STAGIAIR WEBMARKETING
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.
Op 10 november 2021 vond de launch van het jaarprogramma plaats, waarbij ook de
nieuwe website en communicatiecampagne zijn gelanceerd. Intern is een redactieteam
samengesteld dat de verbindende schakel vormt tussen onze organisatie, onze
stakeholders en ons publiek. Voor dit team zijn wij op zoek naar een

Stagiair webmarketing (periode/uren in overleg)
Als Stagiair website en marketing help je mee aan het verbeteren van de website en het
optimaliseren van onze sociale kanalen door het meten van het bezoek en het
engagement. Hierbij schroom je niet om je creativiteit de vrije loop te laten en
Leiden2022 zo origineel mogelijk te presenteren. Je bent onderdeel van het
redactieteam, met daarin de hoofdredacteur, algemene coördinator, twee
wetenschapscommunicatoren (senior/junior) en andere stagiaires. Het redactieteam
werkt nauw samen met overige teamleden en externen. Het redactieteam vertaalt de
strategische communicatie in hands-on actie, coördineert het dagelijkse programma
Radio Weetlust, voert interactieve social-media campagnes uit en schakelt daarbij
moeiteloos heen en weer tussen alle niveaus: van Europees tot lokaal, van internationale
topwetenschap tot kennis, kunst en kunde voor iedereen.
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

directeur-bestuurder, zakelijk leider/fondsenwerver, officemanager en diverse
coördinatoren en projectmedewerkers voor de uitvoering van het programma.
Ben je enthousiast over websiteontwikkeling en houd je van meten en verbeteren op
basis van cijfers? Wil je meer leren over google analytics? Voel je je als een vis in het
water in een pionierend en creatief team? Woon je in de buurt van Leiden en voel je je
verbonden met deze stad? Dan ben je onze perfecte kandidaat.
Je beschikt over:
• Een ondernemende instelling;
• Ervaring met of interesse in website-ontwikkeling en webmarketing;
• Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels;
• Sterke communicatieve vaardigheden.
Jouw taken zijn:
• Het meten en rapporteren van website bezoek en online engagement
• Je beheert samen met de andere teamleden de website;
• Je werkt mee aan de contentkalender en draagt zorg voor de uitvoering hiervan;
• Je helpt bij de social media-uitingen, zorgt voor de juiste uitvoering;
• Je ondersteunt de coördinator communicatie bij het verbeteren van de website
en hebt daarbij contact met het webbureau.
Wat bieden wij?
• Een bruisende, inspirerende werkomgeving, in directe interactie met wetenschap
& samenleving;
• Ruimte voor initiatief en zelfstandigheid binnen een kleine organisatie;
• Flexibele werkplek, thuis/online werken, in Leiden en omgeving;
• Een stagevergoeding van € 350,- bruto per maand op basis van een full-time
werkweek
Procedure
Stuur je sollicitatie naar info@leiden2022.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ilonka Coenraad, Coördinator
Communicatie (i.coenraad@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.
www.leiden2022.nl

