
  

Bijbaan voor HBO/WO student (min. 16 uur per week) 

Functieomschrijving 
Zit je in de afrondende fase van je studie en ben je wekelijks minimaal 16 uur beschikbaar voor een leuke baan? 
Lees dan snel verder! 

We zoeken een student die breed inzetbaar is. Iemand die houdt van organiseren, goede ICT skills heeft en 
makkelijk schakelt qua werkzaamheden. Je zorgt samen met de projectmedewerker medische evenementen 
bijvoorbeeld voor de voorbereiding en uitvoering van de (online) cursussen, symposia en medische 
wetenschappelijke congressen. De evenementen variëren in deelnemersaantal van 40 tot 1000 personen. 
Daarnaast zijn er diverse secretariële en administratieve werkzaamheden voor lopende projecten, waar we je 
hulp goed bij kunnen gebruiken. 

Over ons 
Ons bureau - in het centrum van Haarlem - ondersteunt medisch wetenschappelijke verenigingen bij de 
dagelijkse secretariaatsvoering, bestuurszaken en organisatie van congressen, symposia en cursussen. We 
werken in een klein team van 6 personen en zijn per direct op zoek naar een enthousiaste student die van 
aanpakken houdt. Je kunt bij ons bedrijf veel leren/doen en zo praktijkervaring op doen die je later goed van 
pas zal komen. 

Kenmerkend zijn onze professionele en servicegerichte manier van werken en de plezierige, open en 
dynamische sfeer. Geen dag is hetzelfde, waardoor je echt het verschil kunt maken! 

Onze ideale kandidaat 

• volgt een voor deze positie relevante opleiding 

• is minimaal 16 uur per week beschikbaar, meer uren zijn bespreekbaar. Verdeling van uren per week 
in overleg. 

• heeft een passie voor organiseren en kan goed overzicht houden 

• is beschikbaar voor minimaal 3 maanden tot een half jaar 

• is enthousiast, kan accuraat werken en heeft een proactieve werkhouding 

• heeft het verlenen van service hoog in het vaandel staan 

• kan lezen en schrijven met MS Office en is in staat andere software snel eigen te maken 

• woont in Haarlem of in de directe omgeving, vanwege de centrumlocatie is er alleen betaalde 
parkeergelegenheid in de nabije omgeving 

Wat bieden wij 
Een leuke baan in een prettige werkomgeving met een leuk team, waar ruimte is om mee te denken in nieuwe 
ontwikkelingen en waar je heel veel kunt leren! 

Voldoe je aan bovenstaande functie-eisen? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief, inclusief C.V. voor 1 
september a.s. 

Sollicitaties naar 
Van Gijtenbeek secretariaatszaken en congresbegeleiding 
Marie José van Gijtenbeek 
Wilhelminastraat 13 zwart 
2011 VH  Haarlem 
secretariaat@vangijtenbeek-haarlem.nl - telefoon 023-5513016 
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