
STUDENT-ASSISTENT GEZOCHT VOOR 
GREEN OFFICE HU 

Zoek jij een leuke duurzame bijbaan? Green Office HU heeft een vacature voor een 
duurzame duizendpoot. Organiseer jij graag activiteiten, is mensen betrekken voor 
jou een eitje, én heb je een passie voor duurzaamheid? Kortom, ben jij onze nieuwe 
Greenie?  Solliciteer dan nu!  

Als kennisinstelling draagt Hogeschool Utrecht bij aan de ontwikkeling van de 
samenleving. De HU beschouwt duurzaamheid niet als een keuze, maar als een 
noodzaak en een maatschappelijke plicht aan de volgende generaties. Een 
toekomstbestendige wereld is één van deze verantwoordelijkheden. De studenten 
van nu moeten vorm geven aan onze toekomst. Die toekomst kan alleen maar 
berusten op duurzame ontwikkeling (bijdragen aan de Sustainable Development 
Goals). Daarom stelt de HU duurzame ontwikkeling centraal in haar onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsvoering. Duurzaamheid vatten we daarin ‘breed’ op: het gaat 
niet alleen om “groene duurzaamheid” maar ook om bijvoorbeeld sociale gelijkheid 
en inclusie. 
Green Office vormt de motor voor deze ontwikkeling en informeert over 
duurzaamheid, betrekt de HU gemeenschap bij activiteiten en zet aan tot duurzaam 
gedrag. 

Wat ga je doen? 
Samen met vijf andere student-assistenten vorm je het “Green team”. Er zijn drie 
deelteam-duo's: Community & Projecten, Onderwijs & Bedrijfsvoering, en 
Communicatie & Zichtbaarheid. We zijn de komende tijd voor alle teams op zoek 
naar versterking.  

Alle deelteams leveren op hun eigen manier een bijdrage aan activiteiten die we 
organiseren, zoals bijvoorbeeld een kledingruil, duurzame kookworkshop, of een 
workshop over duurzaam onderwijs. Daarnaast komen we wekelijks bij elkaar met het 
hele Green Office Team (6 studenten en 1 coördinator) voor overleg, en draagt 
iedereen bij aan de algemene taken en projecten van de GreenOffice. 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de teams, zie onderaan deze vacature. 

Wie zoeken we?  
Jij bent: 

• een student van de HU of je bent onlangs afgestudeerd 
• flexibel beschikbaar voor 8 uur per week, gedurende minimaal 1 jaar en 

maximaal 2 jaar. 



• initiatiefrijk, flexibel en creatief 
• een kei in het betrekken en enthousiasmeren van mensen 
• een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel 
• intrinsiek gemotiveerd over duurzaamheid 
• zowel Nederlands als Engels sprekend 

 

Wat bieden wij? 
• Een aanstelling als student-assistent voor 0,23 fte (ruim acht uur per week). We 

willen graag dat je voor een minimaal een jaar beschikbaar bent en regelmatig 
aanwezig kunt zijn op Utrecht Science Park.  

• Een goed salaris (het standaardtarief voor student–assistenten; ongeveer 
€14/uur)  

Interesse? 
Stuur je sollicitatie (een motivatiebrief en een CV) aan Carlijn Wentink, Green Officer 
HU (carlijn.wentink-kroon@hu.nl). Wil je eerst meer informatie, bel (06 43 22 11 62) of 
mail dan gerust!  
We hebben meerdere vacatures met startdata tussen oktober en december 2022. De 
vacature staat daarom langere tijd open en sluit op het moment dat alle posities zijn 
ingevuld. Met geschikte kandidaten plannen wij een gesprek in. 

 
 
Meer informatie over de Green Office 
Op onze website https://husite.nl/greenoffice/ kun je meer informatie over ons 
vinden. Green Office bestaat 6 student-assistenten die werken in drie deelteams. Elk 
deelteam bestaat uit twee personen. Het team wordt ondersteund door een Green 
Officer. 

Elk deelteam heeft haar eigen focus, maar draagt daarnaast bij aan de algemene 
taken van de Green Office. Ook kun je meehelpen met de organisatie van activiteiten 
die onder een ander deelteam vallen. 

1. Team Community en projecten (1 vacature per direct) 
Dit deelteam houdt zich bezig met het organiseren (en stimuleren) van projecten 
en initiatieven, het werven van vrijwilligers, het ondersteunen van vrijwilligers. 
• Activiteiten organiseren die “de community” betrekken bij duurzaamheid en 

de Green Office. Bijvoorbeeld een kledingruil organiseren of een 
samenwerking opzetten met studieverenigingen voor een duurzame activiteit. 

https://husite.nl/greenoffice/


• Stimuleren van initiatieven rond duurzaamheid in de HU en in USP door 
studenten en medewerkers. 

• Ideeënmakelaar voor interne en externe initiatieven. Organiseren workshops 
ter ondersteuning van initiatieven. 

• Activiteiten in de HU/USP organiseren, die bijdragen aan de doelstellingen van 
de GOHU  

• Onderhouden van netwerken met verwante organisaties in en buiten de HU; 
vinden van creatieve manieren om zoveel mogelijk studenten en medewerkers 
te betrekken bij activiteiten rond duurzaamheid. 

• Campagnes om houding en gedrag m.b.t. duurzaamheid binnen de HU te 
beïnvloeden. Duurzaam gedrag studenten en medewerkers, duurzame 
bedrijfsvoering, 

 
 

2. Team Communicatie en zichtbaarheid (1 vacature per feb '23) 
Dit deelteam houdt zich bezig met het coördineren van de marketing en 
communicatie van Green Office en door Green Office georganiseerde activiteiten. 
• Verantwoordelijk voor de communicatie en PR van het Green Office en haar 

activiteiten, gericht op community-vorming 
• Verantwoordelijk voor vullen website, communicatie via social media, 

nieuwbrief, perscontacten. 
• Verantwoordelijk voor vormgeving en huisstijl van de communicatie 

 
3. Team HU Onderwijs en bedrijfsvoering (1 vacature per direct, 1 per jan ’23) 

Dit deelteam houdt zich bezig met het koppelen van duurzaamheidsvraagstukken 
aan het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van de HU. 
• Geven van workshops over het opnemen van duurzaamheid in het onderwijs; 
• Onderhouden en uitbreiden van een onderwijsnetwerk in de HU rond 

duurzaamheid 

• Kritische sparringpartner voor duurzame bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij 
aanbestedingen catering, afvalbeleid e.d. 
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