
 

 

 

 

 

 

Vacature Externe Relaties 

Stichting JASON is per direct op zoek naar een energieke en getalenteerde opvolger voor ons 
bestuurslid externe relaties  

Functieomschrijving  

Het bestuurslid externe relaties draagt zorg voor het opbouwen en onderhouden van verschillende 
partnerschappen die stichting JASON is aangegaan of wil aangaan. Daarnaast is het bestuurslid 
externe relaties verantwoordelijk voor de organisatie van een jaarlijkse conferentie. Er is ruimte om 
de functie constructief in te vullen en uit te breiden. Dat geldt zowel voor het organiseren van de 
conferentie als het onderhouden van het netwerk. Je zult daarnaast de voorzitter ondersteunen in de 
organisatie van andere evenementen en het contact met o.a. de Raad van Advies, het Algemeen 
Bestuur en Alumni.  

Functievereisten 

Wij zoeken een Nederlandstalige student – bij voorkeur wonend of studerend in de Randstand. 
Vergaderingen en activiteiten vinden immers in de avonduren plaats in Den Haag. Masterstudenten 
en onlangs afgestudeerden komen ook in aanmerking. Aantoonbare affiniteit met de onderwerpen 
van de organisatie is vereist, een studie in die richting niet, maar is wel een pré. Daarnaast kent de 
functie een werkbelasting, afhankelijk van de lopende projecten, van ongeveer 6 uur per werk. De 
volgende competenties zijn van belang:  

- Sterke verbale en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in Engels als Nederlands  
- Proactieve en sociale houding.  
- Enige kennis en affiniteit met het organiseren van (grote) evenementen is gewenst.  

Een bestuursfunctie bij Stichting JASON is een mooie kans om ervaring op te doen in het leiden van 
projecten, het aansturen van een team en tegelijkertijd je netwerk uit te breiden. Je zal in een jong 
team deelnemen dat naast toewijding ook gezelschap hoog in het vaandel heeft staan.  

De organisatie 

Stichting JASON informeert studenten en jonge professionals sinds 1975 over internationale vredes- 
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 eens per kwartaal verschijnt en gratis beschikbaar is. 

Het Dagelijks Bestuur, waarin studenten zitting nemen, leidt de organisatie en ontplooit met behulp 
van een redactie, activiteiten- en projectcommissie alle activiteiten. Het Algemeen Bestuur en de 



Raad van Advies – waarin professionals, academici en militairen zitting in nemen – ondersteunen in 
het vormen van het beleid. JASON is niet gebonden aan enige politieke partij en heeft geen 
levensbeschouwelijke grondslag. JASON houdt kantoor in Leiden en vergadert doorgaans in Den 
Haag. 

Meer informatie & solliciteren 

Voor meer informatie over JASON en deze functie, kun je je wenden tot www.jasoninstitute.com, of 
onze Facebookpagina.  

Solliciteren? Stuur een motivatiebrief met cv voor 12 oktober naar externe.relaties@stichtingjason.nl 


