Learning Hub Friesland zoekt een bevlogen HBO stagiair!
Ben jij die vrolijke aanpakker, creatief met social media, initiatiefnemer, wordt je blij van het
managen van evenementen? Wil je in een internationale omgeving werken, leren hoe je Europese
projecten leidt en wil je met ons mee op reis?
Solliciteer dan!

Wat je gaat doen







Content maken: artikelen, flogs/films creëren, social media posts, presentaties etc. Alles in
perfect Engels en Nederlands;
(Online) marketing: zorgen dat hetgeen je gemaakt hebt bij de juiste doelgroep belandt, wordt
gezien en gedeeld;
Organiseren van project meetings en evenementen voor en met onze buitenlandse
projectpartners. Je krijgt de mogelijkheid om minstens een keer met ons mee te reizen naar
een Europese project meeting (mits de Covid situatie dat toestaat);
Ondersteuning van de projectmanagers (financieel, administratief, bijvoorbeeld het maken
van presentaties, notulen van projectmeetings, etc)
Start: september 2022 of januari/februari 2023

Al naar gelang je eigen initiatief en competenties kan je je stage mede vormgeven. Ben je sterk in
schrijven? Dan mag je ons helpen met het schrijven van Europese projectvoorstellen.
Organisatietalent? Bewijs het ons en we laten het evenement in jouw handen.
We zoeken een stagiair met HBO werk- en denkniveau en kijken vooral naar je vaardigheden en
interesses en minder naar je studierichting.

Wij bieden
•
•
•
•
•

een stage voor 36 uur per week;
een stagevergoeding van €200 per maand;
gebruik van een laptop;
Een mooie buitenland ervaring (je mag mee op reis);
Een leuke werkplek in een inspirerende omgeving en leuke collega’s!

Over Learning Hub Friesland
Learning Hub Friesland heeft hart voor het onderwijs en een passie voor innovatie,
internationalisering en samenwerking. Wij helpen onderwijsinstellingen met onderwijsvernieuwing
door internationale samenwerkingen te initiëren, faciliteren en coördineren.
Door te anticiperen op de kansen en fondsen voor innovatie en samenwerking die met name de
Europese Unie biedt, ondersteunt Learning Hub Friesland de Friese kennisinstellingen bij hun ambitie
tot onderwijsverbetering. Vanuit onze rol als een echte hub brengen we gelijkgestemde mensen

samen en werken we samen met regionale en internationale partijen om het onderwijs
vooruit te helpen.

Wat doen we
•

•

•
•

Projectvoorstellen ontwikkelen voor scholen of scholen verbinden aan andere projectinitiators
op basis van de ambities, wensen en input van de scholen op thema’s die hen bewegen. Dit
kan een compleet voorstel schrijven zijn maar ook kansen spotten: scholen verbinden met
initiatieven elders in Europa door ze als partner aan te dragen voor interessante
samenwerkingsprojecten die bij hen passen.
In de uitvoering van een project (als de financieringsaanvraag is goedgekeurd) het
management en coördinatie van een project oppakken en de administratie en rapportage
voor de school doen. De onderwijsinstelling kan dus bij zijn kernactiviteit blijven en met de
inhoud bezig zijn. Wij doen al het papierwerk, bewaken deadlines, etc.
Kennisontwikkeling van onderwijspersoneel op het gebied van internationalisering,
financieringsaanvragen en (Europees) projectmanagement d.m.v. workshops, 1 op 1 coaching
en meelooptrajecten.
Ontwikkelen van innovatieve les- en trainingsmaterialen: praktische cursussen en interactieve
opdrachten direct te gebruiken in de klas en daarbuiten.
Meer informatie: www.learninghubfriesland.nl

Contact en procedure
Interesse? Stuur je CV met Engelstalige motivatiebrief naar Hester van der Werff,
Hester@learninghubfriesland.nl . Voor verdere informatie neem contact op met Hester 06-55273683.

