
 
 
 

Vacature 

Voorlichter Medische Natuurwetenschappen & 
Biomedical Technology and Physics 
Als voorlichter ben je een ondersteunende factor voor het managementteam van MNW en BMTP. Je 
helpt bij het updaten van voorlichtingsmaterialen zoals de websites en jaarschema’s, je verzorgt 
voorlichting op de bachelor- en masterdagen, daarnaast zorg je ervoor dat tijdens deze dagen er 
studenten aanwezig zijn en dat deze goed geïnformeerd te werk gaan. In deze functie zal je 
samenwerken met meerdere afdelingen binnen de VU: MT MNW en BMTP, Communicatie & 
Marketing, Studievereniging Mens en het onderwijsbureau. Het is jouw taak om aan te vullen waar 
nodig en het perspectief vanuit een student in te brengen, dit kan zowel gevraagd als ongevraagd 
advies zijn. Samen met bovengenoemde afdelingen zorg jij ervoor dat de voorlichting rondom en in 
de studie zo optimaal mogelijk verloopt. 

Deze functie geeft je de mogelijkheid een grote impact te hebben op de studie en een kans 
om zichtbare veranderingen door te voeren. Daarnaast werk je samen met veel verschillende 
afdelingen en mensen wat je veel ervaring zal geven en inzicht in hoe de VU functioneert. Daarnaast 
staat het natuurlijk ook goed op je CV! 

 

Eisen: 
• Je studeert MNW of BMTP (voorkeur voor 2e of 3e jaars MNW die al weten dat ze de master BMTP 

gaan volgen) 
• Mogelijkheid om te starten per februari 2023 

Jouw profiel: 
• Communicatief en zelfstandig 
• Niet bang om je mening te geven 

Taken: 
• Ondersteunen, presenteren en coördineren tijdens: Bachelordagen, Masterdagen en 

Matching/proef studeren 
• Planning, invulling en uitvoering canvas voorlichting 
• VU-website MNW en BMTP updaten 
• Promotiemateriaal voor de studies updaten 
• Mails beantwoorden met vragen over de studies. 

Wij bieden: 
• Jaarcontract voor 5u/week als student assistent 
• Salaris variërend van € 274,- tot € 320,- per maand, afhankelijk van of je 2e, 3e jaars Ba of Ma 

student bent. 
• Zelfstandige baan met veel vrijheid in een dynamische omgeving 

 
 

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV voor 10 januari 2023 
naar: m.l.groot@vu.nl 

 

Heb je vragen neem dan contact op met: voorlichter@mens-vu.nl 


