*** ENGLISH BELOW***
Vacature JASON activiteitencoördinator 2022
Stichting JASON is op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze activiteitencoördinator.
De JASON Activiteitencommissie is een van de dragende pijlers van onze stichting. Maandelijks
leveren wij meerdere evenementen, podcasts en excursies. Als activiteitencoördinator geef je leiding
aan een enthousiast en divers team, en heb je - samen met je mede activiteitencoördinator - de
verantwoordelijkheid voor de activiteitencommissie. Tevens maak je deel uit van het dagelijks
bestuur van JASON.
Functieomschrijving activiteitencoördinator JASON
De hoofdtaken van de activiteitencoördinator bestaan uit:
•
•
•
•
•

Eindverantwoordelijkheid voor de coördinatie en oplevering van de evenementen van de
activiteitencommissie;
Leidinggeven aan de activiteitencommissie, waaronder het aannemen van nieuwe
activiteitencommissie leden en het organiseren van activiteitencommissie vergaderingen;
Contact onderhouden met relevante partnerorganisaties, zoals het podcast productie team;
Actief meedenken met het Dagelijks Bestuur over de te volgen koers van de stichting en de
activiteitencommissie;
De taken van het activiteitencoördinatorschap coördineren met je medeactiviteitencoördinator, met wie je frequent overlegt.

Wat biedt de JASON jou?
•
•
•
•

De mogelijkheid om je leiderschaps- en projectmanagement kwaliteiten te verbeteren;
Enthousiaste medebestuursleden die jouw passie voor internationale vrede- en
veiligheidsvraagstukken deelt;
Toegang tot het brede netwerk van de stichting;
Maandelijkse borrels en inspirerende evenementen georganiseerd door de
activiteitencommissie.

Functievereisten
•
•
•
•
•
•

Wij zoeken een student of recent afgestudeerde;
Aantoonbare affiniteit met de onderwerpen van de organisatie is vereist; een studie in die
richting niet, maar is wel een pré;
Bij voorkeur wonend in de Randstad (of bereid met regelmaat af te reizen naar de Randstad);
Ervaring met het leiden van een groep en/ of projectmanagement, bij voorkeur met grote
projecten, is een pré;
Minimaal 6 uur per week beschikbaar voor de periode van minimaal een jaar (tijdsbelasting
verschilt per week, afhankelijk van oplevering evenementen);
Enthousiasme om voor Stichting JASON aan de slag te gaan!
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De organisatie
Stichting JASON informeert studenten en jonge professionals sinds 1975 over internationale vredesen 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 twee tot drie keer per jaar verschijnt en gratis
beschikbaar is.
Het Dagelijks Bestuur, waarin studenten zitting nemen, leidt deze vrijwilligersorganisatie en
organiseert met behulp van een redactie, activiteiten- en projectcommissie alle activiteiten. Het
Algemeen Bestuur en de Raad van Advies – waarin professionals, academici en militairen zitting
nemen – ondersteunen in het vormen van dit beleid. JASON is niet gebonden aan enige politieke
partij en heeft geen levensbeschouwelijke grondslag. JASON houdt kantoor en vergadert doorgaans
in Den Haag. Reiskosten voor de vergaderingen in Den Haag worden vergoed.
Meer informatie & solliciteren
Voor meer informatie over JASON Magazine en deze functie, kun je je wenden tot
www.stichtingjason.nl, onze social media, of door een bericht te sturen aan de
activiteitencoördinatoren, Bérénice Cabanne en Martijn Vugteveen (coordinator@stichtingjason.nl)
Stuur voor 18 mei 2022 een motivatiebrief met CV naar bovengenoemd e-mailadres.
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*** ENGLISH ***
Vacancy Activities Coordinator 2022
The JASON Institute for Peace and Security Studies is looking for an enthusiastic and ambitious
activities coordinator. The JASON Activities Committee is one of the pillars of our institute. We
deliver multiple events, podcasts and excursions per month. As activities coordinator, you lead an
enthusiastic and diverse team and you are - together with your co-activities coordinator - responsible
for the activities team. In addition, you are part of the Executive Board of JASON.
Job description
The main tasks of an activities coordinator at JASON are:
•
•
•
•
•

Final responsibility for the coordination and deliverance of the events of the activities
committee;
Leading the activities committee, including the hiring of new activities committee members
and organising activities committee meetings;
Maintaining contact with relevant partner organisations, such as the podcast editorial team;
Active participation within the Executive Board concerning the direction of the JASON
Institute and the activities committee;
Coordinating and actively working together with, your co-activities coordinator.

What does the JASON offer you?
•
•
•
•

Opportunity to gain experience in team leadership and project management;
Enthusiastic fellow board- and team members who share your passion for international
peace and security;
Access to the Institute’s broad network;
Monthly drinks and interesting events organised by the activities committee.

Job requirements
•
•
•
•
•
•

We are looking for a student or recent graduate;
Affinity with the topics covered by the JASON Institute: international peace and security, a
background in these fields is not a requirement but an advantage;
Living in the Leiden-the Hague area, or willing to travel here on a frequent basis;
Experience with team leadership and/ or project management, preferably with larger
projects, is an advantage;
At least available for 6 hours a week, for the period of minimum of one year (workload
fluctuates throughout the year, flexibility is required);
Enthusiasm to be active for the JASON Institute!

About the JASON Institute
The impact of international peace and security issues – especially in today's globalised and multipolar
world – is vast. Due to the fragile international security climate, JASON considers it vital to keep
students and young-professionals informed on matters of international peace and security. The
current security challenges the international community is facing are significant and unprecedented,
and acts to inform students and young-professionals – the leaders of tomorrow – on those threats is
pivotal. To further this goal, JASON facilitates in providing a much-needed platform for constructive
dialogues.
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JASON primarily engages with students and young professionals by means of organising interactive
and instructional events with leading (international) experts. We furthermore are engaged in
publishing our own quarterly magazine. Through these activities JASON tries to challenge students
and young-professionals – regardless of their sex, age, descent, cultural and religious beliefs – to
think about the impact of international peace and security challenges. The JASON Institute meets in
the Hague. Travel costs will be reimbursed.
More information and application
More information can be found on our website, www.stichtingjason.nl, our social media, or by
contacting the activities coordinators Bérénice Cabanne and Martijn Vugteveen
(coordinator@stichtingjason.nl)
You may apply by sending your motivation and C.V. to the above-mentioned e-mail address before
18th of May, 2022
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