FUNCTIES VAN
AFGESTUDEERDEN

Van studie naar arbeidsmarkt

Politicologie /
Internationale Politiek
DE ROUTE NAAR JE BAAN
Tijdens je studie wordt er veel aandacht
besteed aan de voorbereiding op de
arbeidsmarkt. Je leert naast vakspecifieke
kennis ook veel academische en
beroepsvaardigheden. Er zijn presentaties en
lezingen van gastsprekers uit het werkveld en
je doet praktijkervaring op tijdens o.a. stages,
(onderzoeks)projecten en opdrachten.
Werk aan je persoonlijke ontwikkeling en
begin op tijd met het opbouwen van je CV!

VOORBEELDEN:
BELEID/BESTUUR/MANAGEMENT
Beleidsadviseur
Dealer Business Manager
Federal Officer for Migration
Fractievoorzitter
Ambtelijke secretaris
Gemeenteraadslid
Bestuurslid Politiek
Campagne manager
Stembureaulid Eerste & Tweede Kamer
Trainee ambassade
Rijkstrainee
Advocacy Officer
ONDERZOEK
PhD kandidaat
Onderzoeker
Politiek analist
Research Scientific Associate
Senior Political Researcher
CONSULTANCY
Consultant
Chief Advisor
Adviseur Leefbaarheid/Samenleving
Adviseur Public Affairs
Global Associate
Verander manager
Politiek analist en multilateraal adviseur
MEDIA/COMMUNICATIE
Persvoorlichter
Media and Public Affairs Assistant
Journalist
Verslaggever
International Markets Coordinator
Politiek en communicatie medewerker
FINANCIEEL/ADMINISTRATIEF
Financial Trainee
Financieel adviseur
Supply Chain Administrator
ONDERWIJS
Docent
Teaching and Research Staff Member
Trainer Overtuigen en debatteren
Ga naar de website van de LU Career Zone voor
meer functies en werkgevers van alumni van
Politicologie / Internationale Politiek.

Bij ons leer je de wereld kennen

CAREER SERVICE

BOUW JE CV OP!
JE KUNT DENKEN AAN:
BACHELOR JAAR 1:
ZZWord lid van een studie-/studentenvereniging
ZZVolg een honours programma
ZZBijbaan / vrijwilligerswerk
BACHELOR JAAR 2:
ZZKies bewust keuzevakken
ZZOntwikkel je work & life skills
ZZWord bestuurlijk actief
ZZBijbaan / vrijwilligerswerk
ZZOriëntatie op een stage (extra curriculair)
ZZOriëntatie op studieonderdeel in het buitenland
ZZLeer solliciteren
BACHELOR JAAR 3:
ZZWeet wat je te bieden hebt: persoonlijk profiel
ZZKies je master
ZZBezoek banenmarkten en congressen
ZZBegin met netwerken
ZZBedrijfsbezoeken
ZZOntwikkel je work & life skills
ZZBijbaan / vrijwilligerswerk
ZZLoop een stage (extra curriculair)
ZZVolg een studieonderdeel in het buitenland
ZZStart je eigen bedrijf
ZZLeer solliciteren
MASTER:
ZZWeet wat je te bieden hebt: persoonlijk profiel
ZZLeiden Leadership programma
ZZBezoek banenmarkten en congressen
ZZGa actief netwerken
ZZBedrijfsbezoeken
ZZOntwikkel je work & life skills
ZZBijbaan / vrijwilligerswerk
ZZLoop een stage
ZZStart je eigen bedrijf
ZZLeer solliciteren

De Career Service (3e verdieping, kamer 3C04)
helpt je met al je vragen over wat je kunt doen om
straks de baan te vinden die je ambieert en die bij
je past.
ZZLoopbaanadvies (Wat is er mogelijk?
Wat past bij mij? Hoe kom ik daar?)
ZZStudiekeuze/masterkeuze-advies
(Hulp bij keuzes tijdens je studie)
ZZStudiekeuzeplein:  leiden.studiekeuzeplein.nl
ZZWorkshops & Events (Wat zijn de baanmogelijkheden en hoe leer ik solliciteren?)
ZZCarrièretests
ZZStages en vacatures
ZZCV-, sollicitatiebrief- en LinkedIn-check
 universiteitleiden.nl/careerservicefsw

LEIDEN UNIVERSITY
CAREER ZONE
Online career portal voor een goede voorbereiding
op de arbeidsmarkt. O.a.:
ZZKen jezelf (tests, zelfanalyse)
ZZVerken de arbeidsmarkt (functies en branches)
ZZOntwikkel je vaardigheden
(solliciteren, work & life skills)
ZZVind vacatures (Job Portal)
ZZCareer Route Planner
 careerzone.universiteitleiden.nl

MENTORNETWERK
UNIVERSITEIT LEIDEN
Het Mentornetwerk is een online portal waarmee je
in contact kunt komen met afgestudeerden van de
Universiteit Leiden. Deze oud-studenten helpen je
graag met het beantwoorden van jouw vragen over
het werkveld van je studie.
 universiteitleiden.nl/mentornetwerk

STUDIEVERENIGING
De studievereniging SPIL organiseert regelmatig
activiteiten over het werkveld van Poiliticologie en
Internationale Politiek. Bijvoorbeeld carrièredagen,
borrels, lezingen en excursies naar bedrijven.
 spilplaats.nl
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