Vacature
Studentassistenten voor de afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen
Functie
De afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen is op zoek naar gemotiveerde
en enthousiaste studenten voor verschillende functies.
• Masterstudenten: Begeleiden van eerste- en tweedejaars practica. Dit kan
variëren van het begeleiden van de praktische vaardigheden, interpretaties van de
resultaten en verslagen tot algemenere klusjes.
• Masterstudenten: Assisteren bij eerste- en tweedejaars werkcolleges.
Voorbereiden van de opgaven, begeleiden bij het maken van opgaven en het
verwerken van de antwoorden.
• Bachelor- en Masterstudenten: Voorlichting geven over de opleidingen aan
bovenbouw VWO scholieren. Bachelorvoorlichtingsdag, begeleiden van practica
voor VWOers.
De studentassistent draait mee in een team en staat onder begeleiding van een ervaren
docent of voorlichter.
Wat bieden wij?
• Leerzame en zinvolle bijbaan
• Goede bijverdiensten: € 8 – 9 netto/uur, afhankelijk van een aantal factoren
(andere bijbanen? welk studiejaar ?...)
• Verbreding van je kennis
• Educatieve en didactische werkomgeving
• Voorbereidende cursus (verplicht):
o Voor de eerste twee functies: Coaching students in tutorials and practical
courses (3ECTS, onder te brengen in MSc portfolio ‘Academic Skills’)
o Voor de derde functie: een 2-daagse cursus Presenteren (verzorgd door de
afdeling PR en marketing van de afdeling).
Wie zoeken wij?
In het algemeen zijn wij op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en kundige kandidaten.
Daarbij wordt voor practica/werkcolleges (eerste twee functies) ook gekeken naar je
studieprestaties.
Practica/werkcolleges:
Masterstudenten Chemistry of Drug Discovery and Safety, en voor sommige practica
studenten van Medical Natural Sciences.
Tijdsinvestering: 1-3 dagen/week gedurende de periode, afhankelijk van de grootte van
het practicum. Voor werkcolleges gaat het om 4 – 8 uur/week.
Voorlichting:
Bachelor en masterstudenten Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen.
Tijdsinvestering: enkele dagen/ jaar

Wanneer?
We starten begin 2010 met het studentassistenschap.
Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van deze leuke en uitdagende banen? Meld je
dan aan via het inschrijfformulier. Wanneer we, aan de hand daarvan, denken dat je
geschikt bent voor een van de functies nodigen we je uit voor een gesprek.
Je kunt de gegevens direct in het Word-bestand invullen en zo terugsturen naar Maikel
Wijtmans (wijtmans@few.vu.nl).
Heb je nog vragen over het assistentschap? Voor vragen over practica en werkcolleges
kun je contact opnemen met Maikel Wijtmans (wijtmans@few.vu.nl, tel. 5987603, kamer
G343a). Voor de functie van voorlichter kun je contact opnemen met Marly van den
Boom (m.van.den.boom@beta.vu.nl, tel. 5983918, kamer R223).

