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wie zijn wij?
HU Werkbijjestudie is een 
community van, voor en door 
studenten in hecht 
partnerschap met bedrijven 
en organisaties in de regio 
Utrecht. HU Werkbijjestudie 
wordt onder professionele 
begeleiding gerund door 
studenten zelf. Check onze 
Werkbijjestudie (hu.nl) op 
ASKHU voor meer informatie! 

zoek je een toFFe bijbaan en wil je 
werkervaring oPdoen?
Word dan onze nieuwe collega! Ben 
jij een ambitieuze student die 
studeert bij de HU en niet stil kan 
zitten? Wil jij na je studie met 
relevante werkervaring de 
arbeidsmarkt op gaan? Dan hebben 
wij voor jou de ideale bijbaan! 

wat ga jij doen? 
Als enthousiaste collega binnen HU Werkbijjestudie werk je samen binnen ons 

team aan diverse werkzaamheden van ons online career platform. Als werkstudent 
denk jij graag mee over verdere ontwikkeling van ons career platform en geef je 

daar je eigen draai aan. Welke rol is jou op het lijf geschreven? 

sales
haalt toffe klanten 

binnenhalen, 
contacteren van 

potentiële klanten 
en hen 

enthousiasmeren 
over ons career 

platform. 

Functioneel 
beheerder 

stimuleert optimaal 
gebruik van het 

online platform. Je 
verzorgt 

instructies en 
beantwoord vragen. 

hr
checkt 

binnengekomen 
vacatures, voordat 
deze gepubliceerd 

worden op ons 
online career 

platform. Werving- 
en selectie van HU 

werkbijjestudie.

content creator
houdt HU 

werkbijjestudie 
actief en maakt 

content op social 
media. Je promoot 
events en maakt de 
mooiste story’s en 

foto’s om studenten 
te inspireren voor 
ons online career 

platform. 

event 
medewerker

regelt en  
organiseert 

events. Nieuwe 
ideeën bedenken om 

studenten te 
enthousiasmeren 

over ons online 
career platform.   

accountmanager 
interne klanten
gaat op zoek naar 
nieuwe relaties en 
kansen binnen de 

Hogeschool Utrecht. 
Gesprekken voeren 
met interne klanten 

en het aandragen 
van nieuwe ideeën.    

hu werkbijjestudie 
HU Werkbijjestudie is volop in beweging en om die reden is er veel ruimte voor 
jouw ideeën en ontwikkeling. Dat betekent uitdaging en zelfstandigheid, maar 
ook flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Je komt werken op onze HU locatie 
aan de Heidelberglaan 9 op het Utrecht Science Park. Op de dinsdagen zitten 
we daar met ons team. Thuiswerken behoort ook tot de mogelijkheden. En 
natuurlijk krijg je bij ons een mooi salaris met goede arbeidsvoorwaarden! 

match?
Denk je dat jij en de HU een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? 
Informeer dan bij HU Werkbijjestudie over welke vacatures er op dit moment 
open staan voor nieuw talent. Dit kan via werkbijjestudie@hu.nl of loop gezellig 
binnen op de dinsdagen bij HL9!


