Vacature Young KLV-Ambassadeur
KLV is op zoek naar een nieuwe Ambassadeur voor het Young KLV programma.
Young KLV
KLV is het alumninetwerk van Wageningen University & Research (WUR). Young KLV staat voor de
groep KLV-leden die nog studeren of maximaal 5 jaar geleden zijn afgestudeerd. Voor deze groep
jonge leden worden speciale activiteiten georganiseerd die samen het Young KLV programma
vormen. De activiteiten zijn geconcentreerd rond 2 thema’s: activiteiten die goed zijn voor een
degelijke voorbereiding op de arbeidsmarkt en activiteiten die je helpen vaardigheden te
ontwikkelen die nuttig zijn voor je studietijd, je werk of je persoonlijke ontwikkeling en die niet
aan bod komen in het reguliere studiecurriculum.
Functie
Als ambassadeur zal je je bezighouden met het uitvoeren, ontwikkelen en organiseren van het
Young KLV-programma. Je draait mee in het team van Young KLV en helpt mee met het organiseren
van workshops, lezingen, cursussen, informatieavonden, trainingen etc.
Werkzaamheden
Bij het organiseren van activiteiten ben je (mede)verantwoordelijk voor het regelen van sprekers of
workshopleiders, het reserveren van ruimtes, het aansturen van de PR rond de activiteiten en het
faciliteren van de avond. Ook kleine hand- en spandiensten, kantoorwerk of anderszins
ondersteunend werk, en meehelpen bij de grootscheepse ledenwerfactie op de jaarlijkse AID
informatiemarkt behoren tot de werkzaamheden.
De werkduk varieert, maar ligt ongeveer rond de 10-12 uur per maand. Activiteiten vinden vaak
plaats in de avonduren. Iedere 2 maanden houdt het Young KLV-team een vergadering.
Vereisten:

Student aan WUR
Minimaal 1 jaar beschikbaar
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

Pré:

Ervaring met organiseren
Interesse in ondernemerschap

Betaling: je krijgt een vergoeding.
Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatiebrief (max 500 woorden) aan secretariaat.klv@wur.nl onder vermelding van
‘Sollicitatie Young KLV-Ambassadeur’.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met secretariaat.klv@wur.nl
Bezoekadres: Droevendaalsesteeg 4 | Atlas, gebouw 104 | 6e verdieping | 6708 PB Wageningen
Website:
www.klv.nl
Telefoon:
0317-485191

