
 

 

 

 

 

Directie Strategische Communicatie & Marketing zoekt per direct:  

 

Student Medewerker Social Media (voor 10 uur per week)  

 

Wat ga je doen: In samenwerking met drie collega’s ga jij aansprekende content creëren voor het Facebook-, 

Instagram- en Tiktok-account van de Universiteit Leiden, gericht op studiekiezers en medestudenten. Jij zult je in 

het begin vooral bezig houden met de copy bij posts en de interactie aangaan met onze volgers.  

 

Jij:  

● studeert aan de Universiteit Leiden;  

● woont in Leiden of Den Haag;  

● bent social minded en creatief. Er gaat voor jou geen dag voorbij zonder dat je (inter)actief bent op 

Facebook, Instagram en Tiktok;  

● hebt passie voor voor tekst schrijven; 

● hebt plezier in het maken van Tiktok video’s; 

● vertaalt met gemak moeilijke teksten naar een kort, helder maar vooral vlot bericht;  

● schrijft foutloos Nederlands én Engels;  

● je kent alle social trends en experimenteert er graag mee;  

● hebt oog voor beeld op foto en video en kan deze ook na bewerken; 

● bent in het bezit van een smartphone met een goede camera; 

● hebt een groot netwerk van studenten om je heen die je eventueel van input kan voorzien;  

● Je bent per 1 augustus beschikbaar voor ongeveer 10 uur per week (flexibel in te delen in de week) 

voor een periode van een jaar.  

 

De ideale kandidaat is proactief, leergierig, spontaan, durft te experimenteren, houd van teksten maken en vind 

het ook leuk om voor de camera te spreken en op de foto te staan. Je kunt snel schakelen en stelt je graag flexibel 

op. Je aarzelt niet anderen te overtuigen van jouw aanpak, maar je gebruikt ook feedback om beter te worden in 

wat je doet.  

 

Wie zijn wij:  De afdeling Strategische Communicatie & Marketing houdt zich bezig met studentenwerving en het 

nieuws over, van en rondom de Universiteit Leiden. Je wordt aangestuurd door Joy Andriessen van de marketing 

afdeling. 

 

 



Wat wij bieden: 

● Een student assistentschap voor 10 uur in de week – uren flexibel in te delen; 

● aanstelling en uitbetaling via Jobmotion;  

● salaris (afhankelijk van je leeftijd) 

● een enthousiast, jong team om mee samen te werken. 

 

Hoe solliciteer je: Wij ontvangen graag vóór 24 september:  

● Je cv  

● Een motivatiefilmpje van max 2 min  

● Links naar je (openbare) social accounts  

 

Mail je sollicitatie o.v.v. Sollicitatie Student Medewerker Social Media naar Joy Andriessen via 

socialmedia@bb.leidenuniv.nl. Voor vragen kun je ook mailen of bellen: 06-20730510.  



 


