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Vacature – Algemeen  

Kom jij ons team versterken? STUDENT-labs biedt jou dé bijbaan voor naast je 
studie. STUDENT-labs is een platform vol met kennis, innovatie, en een fris 
perspectief om studenten in het ruimtelijk en bedrijfskundig domein te koppelen 
aan het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en (semi)overheden. Op 
deze manier doe jij alvast relevante werkervaring op binnen een gezellig team met 
gemotiveerde studenten. Wij helpen jou aan een interessant CV zodat je een 
vliegende start hebt op de arbeidsmarkt.  

Naast een externe opdracht kun je ook intern aan het werk bij STUDENT-labs en 
houd je je bijvoorbeeld bezig met acquisitie of marketing. Je bent niet alleen, vaak 
word je gekoppeld aan minstens één andere student, vaak met al meer ervaring 
binnen STUDENT-labs. Naast dat je van je collega’s kunt leren zijn er ook diverse 
andere aanspreekpunten binnen de organisatie met de nodige ervaring om je zo 
goed mogelijk te kunnen begeleiden.  

Omdat we continu bezig zijn met het werven van meer interessante opdrachten, 
hebben we regelmatig behoefte aan nieuw talent. Kun jij je vinden in onderstaande 
beschrijving? Neem dan contact met ons op en we plannen een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek in. 
 
Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen:  

● Je bent ambitieus aangelegd. 
● Je hebt een frisse blik met vernieuwende ideeën. 
● Je kan assertief en daadkrachtig handelen. 
● Je bent een enthousiaste samenwerkingspartner.  
● Je kan zelfstandig werken.  
● Je weet op een juiste manier te communiceren met verschillende mensen. 

 
Wat bieden wij jou? 

● Een uitdagende baan met veel vrijheid. 
● Een kans om relevante werkervaring op te doen. 
● Een tijdelijke baan om een mooi zakcentje te verdienen (met kans op 

verlenging). 
● Je komt te werken binnen een team met leuke collega’s die net als jij 

gedreven zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan een groter 
geheel. 
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Kan jij je vinden in het bovenstaande en ben je geïnteresseerd? Neem contact op 
via info@student-labs.nl. 


