
 

Vacature student-medewerker 200 
jaar Diergeneeskunde (32-38 uur p/w) 
  
De afdeling Marketing, Communicatie & Multimedia van de faculteit 
Diergeneeskunde is op zoek naar een student-medewerker die gaat 
helpen met de voorbereiding en de organisatie van het 
jubileumprogramma van 200 jaar Diergeneeskunde.  
 
In december bestaat de faculteit Diergeneeskunde 200 jaar. Dat gaan we 
vieren! Het jubileumprogramma start eind 2021 met een feestelijk kick-off 
evenement en daarna volgen allerlei feestelijke activiteiten met en voor 
medewerkers, studenten, alumni en andere relaties van de faculteit. In juni 
2022 sluiten we af met een groot feest.  
 
Wie zoeken we? 
De afdeling Marketing, Communicatie en Multimedia coördineert het 
programma en is op zoek naar een student-medewerker die ons kan helpen 
met de voorbereiding en organisatie van het jubileumprogramma. Heb je 
affiniteit met communicatie, ben je organisatorisch sterk en wil jij helpen om 
van 200 jaar Diergeneeskunde een feest te maken? Dan is deze (bij)baan 
precies wat voor jou! 
  
Profiel: 

• Student aan de Universiteit Utrecht (Diergeneeskunde is een pré) 
• Ervaring en affiniteit met communicatie en evenementorganisatie 
• 32-38 uur per week beschikbaar van juni tot tenminste eind december 

(verlening mogelijk) 
 
Wat ga je doen? 

• Ondersteuning bij de organisatie van het kick-off evenement 
• Organiseren en notuleren van werkgroepbijeenkomsten 
• Redactie van de speciale jubileumwebsite en nieuwsbrief  
• Maken van presentaties 

 
Wat bieden we? 
Je krijgt een 0-uren aanstelling (uurloon €10.24). Je ontvangt een 
campuskaart waarmee je met gereduceerd tarief kunt parkeren. Je kunt 
ervaren hoe het is om achter de schermen van de faculteit te werken. Via de 
afdeling Marketing, Communicatie & Multimedia kom je in aanraking met 
diverse stafafdelingen en departementen van de faculteit – een prima manier 
om je netwerk uit te breiden. 
  
Solliciteren? 
Stuur je CV en korte motivatie voor 10 mei naar Carien Duisterwinkel op 
c.e.duisterwinkel@uu.nl. Gesprekken worden gepland in de week van 17 mei. 
Startdatum in de week van 3 juni.  
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