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Vacature – Acquisitie

Kun jij makkelijk contacten leggen met mensen uit het bedrijfsleven en wil je je
netwerk verbreden? Heb jij affiniteit met het ruimtelijk domein? Dan is de
Acquisitie bij STUDENT-labs iets voor jou.

Binnen STUDENT-labs zoeken we iemand die ons acquisitie-team komt
versterken. Het team bestaat uit twee mensen die veel weten over het
economisch domein en wat onze studenten te bieden hebben en twee mensen
die dit weten over het ruimtelijk domein. We zoeken iemand die dat tweede
subteam aan kan vullen. Je zult je onder andere bezig houden met telefoneren,
mailen en LinkedInnen. Maar ook vind je het leuk om bij de potentiële
opdrachtgevers langs te gaan om met trots te vertellen over STUDENT-labs en
goed te luisteren naar wat zij van ons willen. Je bent communicatief zeer vaardig,
assertief en leergierig. Klinkt dit als iets wat je leuk vind? Solliciteer dan om ons
leuke team aan te vullen!

Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen: 
● Je bent ambitieus aangelegd.
● Je hebt een gevoel voor creativiteit en kan dit uiten.
● Je hebt een frisse blik met vernieuwende ideeën.
● Je kan assertief handelen.
● Je bent een enthousiaste samenwerkingspartner.
● Je kan zelfstandig werken.
● Je kan zorgvuldig schakelen tussen verschillende niveaus.
● 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 en verbreding).
● 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.

Kan jij je vinden in het bovenstaande en ben je geïnteresseerd? Neem contact op
via info@student-labs.nl.
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