Vacature Virtual Conference Assistant
Jason Institute is per direct op zoek naar een energieke en getalenteerde virtual conference assistant. Dit
jaar bestaat Jason Institute 45 jaar en dat vieren we met een groots lustrum. Op 9 april 2021 organiseren
we een grote conferentie. Vanwege COVID-19 zijn wij genoodzaakt om het event deels online te laten
plaatsvinden of, afhankelijk van de maatregelen, geheel online. Daarom zijn wij opzoek naar iemand die
ons hierbij kan helpen.
Functieomschrijving
De virtual conference assistant helpt de lustrum commissaris met het online hosten van het lustrum in
April. Hij/zij is verantwoordelijk voor de digitale kant van het lustrum en op de dag zelve om alles online
in goede banen te leiden. Hij/zij heeft veel vrijheid om de digitale kant vorm te geven en eigen creatieve
ideeën in te brengen (bijvoorbeeld de conferentie meer interactief te maken).
Functievereisten
Wij zoeken een Nederlandstalige student – bij voorkeur wonend of studerend in de Randstand.
Masterstudenten en onlangs afgestudeerden komen ook in aanmerking. Aantoonbare affiniteit met het
online creëren van content is een vereisten. Affiniteit met de onderwerpen van de organisatie is een pré,
maar geen vereisten. Daarnaast kent de functie een werkbelasting van ongeveer 5 uur per week.
De volgende competenties zijn van belang:
- Kennis en ervaring op het gebied van beeld- en geluidsapparatuur;
- Enige kennis en affiniteit met het organiseren van online evenementen is gewenst;
- Sterke verbale en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in Engels als Nederlands;
- Proactieve en sociale houding.
Wie zijn wij?
Jason Institute informeert studenten en jonge professionals sinds 1975 over internationale vredes en
veiligheidsvraagstukken. Dat doet Jason Institute middels het organiseren van conferenties, debatten,
lezingen, simulatiespelen, studiereizen en excursies. Bovendien brengen we een magazine uit dat eens
per kwartaal verschijnt. 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.
Meer informatie & solliciteren
Voor meer informatie over JASON en deze functie, kun je je wenden tot www.jasoninstitute.com.
Solliciteren? Stuur een motivatiebrief met cv voor 29 november 2020 naar jubilee@stichtingjason.nl

