
Vacature bestuurslid lustrum 2020 

Stichting JASON is op zoek naar een enthousiast bestuurslid voor de organisatie van het 9e 
lustrum in 2020. 

Functieomschrijving 
Als organisator van het lustrum zul je het Dagelijks Bestuur van Stichting JASON voor een 
jaar komen versterken. Je primaire taak is de organisatie van het lustrum 2020. Jij zal een 
planning maken, de voortgang daarvan bewaken en zorgen dat taken worden uitgevoerd. 
Tevens ben je het aanspreekpunt voor zowel internen als externen als het gaat om het 
lustrum.  

Uiteraard ben je niet alleen. Er zal een commissie worden opgericht waar jij als voorzitter 
in plaats zal nemen. Daarnaast kun je rekenen op ondersteuning van je medebestuursleden 
alsmede van de Raad van Advies en het Algemeen Bestuur van de stichting.  

Functievereisten 

- Enige kennis en affiniteit met het organiseren van (grote) evenementen is gewenst. 
- Daarnaast is affiniteit met internationale vrede- en veiligheidsvraagstukken een pré 

maar niet essentieel 
- Je bent in staat om het overzicht te bewaren en kan goed plannen 
- Je durft de leiding te nemen 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in zowel Engels als 

Nederlands 
- Je kan je hoofd koel houden, ook als het even tegenzit. 
- Je bent in de gelegenheid om in de avonduren vergaderingen en activiteiten bij te 

wonen in Den Haag. 

Dit is een unieke kans om ervaring op te doen in het leiden van een project en het 
aansturen van een team. Daarnaast kom je in een jong team terecht en sta je dicht bij 
mensen uit het werkveld, kortom een unieke kans om werkervaring op te doen en je 
netwerk uit te breiden.   

Stichting JASON  
Stichting JASON informeert studenten en jonge professionals sinds 1975 over internationale 
vrede- en veiligheidsvraagstukken. In de beginjaren lag het accent van JASON vooral op 
vraagstukken binnen de trans-Atlantische betrekkingen. Gaandeweg verbreedde JASON 
haar aandachtsveld tot het gehele spectrum van internationale politieke vraagstukken. De 
stichting informeert middels het organiseren van conferenties, debatten, lezingen, 
simulatiespelen, studiereizen en excursies. Bovendien brengen we een magazine uit dat 
drie keer per jaar verschijnt en gratis beschikbaar is.  

Het Dagelijks Bestuur, waarin studenten zitting nemen, leidt de stichting en ontplooit met 
behulp van een redactie en activiteitencommissie de activiteiten en magazines. Het 
Algemeen Bestuur en de Raad van Advies – waarin professionals, academici en militairen 
zitting nemen – ondersteunen in het vormen van het beleid. JASON is niet gebonden aan 
enige politieke partij en heeft geen levensbeschouwelijke grondslag. JASON houdt kantoor 
en vergadert doorgaans in Den Haag. 

Meer informatie & solliciteren  
Voor meer informatie over Stichting JASON kun je je wenden tot onze website of 
Facebookpagina. Specifieke vragen over deze functie kun je mailen naar de functionaris 
externe relaties, Nick Ramakers (externe.relaties@stichtingjason.nl). Wil je solliciteren? 
Stuur voor 24 november jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar laatstgenoemde.
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