
Stichting RUW heeft per 1 januari 2015 een vacature voor 
 

Senior Coördinator M/V 
 

 

 

 

 

 

 

Stichting Ruraal Wageningen (RUW) is een kritische studentenorganisatie die studenten en afgestudeerden de mogelijkheid 
biedt om zich te verdiepen in de problematiek van, en actuele ontwikkelingen binnen thema’s zoals regionale ontwikkeling, 

voedselproductie, groene ruimte, energie en water. Hiertoe organiseert RUW lezingen, debatten en (buitenlandse) 

excursies. Verder initieert en begeleidt RUW ACT-onderzoeken en keuzevakken. Op een praktische, leerzame en leuke 
manier wil RUW studenten in contact brengen met professionals uit diverse werkvelden en een brug slaan tussen de 

wetenschap van Wageningen UR enerzijds en de praktijk anderzijds. Als senior coördinator werk je samen met twee junior 
coördinatoren, vrijwilligers en een enthousiast bestuur. 

 

Functieomschrijving 
Als senior coördinator zijn je voornaamste taken: 

 Het initiëren en coördineren van de organisatie van activiteiten; 

 Het aansturen van de twee junior coördinatoren; 
 Het samenwerken met (studenten)organisaties en studieverenigingen in Wageningen; 

 Het leggen en onderhouden van contacten met Wageningen UR en bedrijven en maatschappelijke organisaties; 

 Het zoeken naar en aanschrijven van externe financieringsbronnen; 

 Het werven en begeleiden van vrijwilligers.  

 Het uitvoeren van secretariële werkzaamheden; 

 
Profiel  

Je bent bijna of pas afgestudeerd aan Wageningen University of Hogeschool Van Hall Larenstein en je hebt affiniteit met de 
thema’s van RUW. Je bent bekend met het onderwijs en onderzoek aan Wageningen UR. Je hebt affiniteit met het werken 

voor een ideële organisatie en bent in het bezit van goede organisatorische en communicatieve vaardigheden. Je hebt een 

initiatiefrijke instelling en een zelfstandige en flexibele werkhouding. Je hebt geen 9 tot 17 mentaliteit en bent bereid om in 
avonduren aanwezig te zijn bij activiteiten. Ervaring met het begeleiden van studenten en fondsenwerving is een pré. 

 
Wat bieden wij  

 Een aanstelling van 17 uur per week voor een periode van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging van één jaar. 
Het salaris is conform basisstartersloon van jonge academici.  

 Een kans om als ouderejaars student of pas afgestudeerde bij een dynamische en inspirerende organisatie 
werkervaring op te doen, leren leiding en structuur te geven en een netwerk op te bouwen.  

 

Nadere Informatie 
Nadere informatie over RUW of de functie is te verkrijgen bij Marije van der Kruk tel: 06-45243233, e-mail: ruw@wur.nl  

 
Sollicitatie  

Je kunt je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie (maximaal 1 pagina), vóór 15 november 2014 sturen naar Stichting 
RUW, ruw@wur.nl, t.a.v. Hein Gevers o.v.v. Sollicitatie Senior Coördinator RUW. De gesprekken zullen plaatsvinden tussen 

24 en 28 november. De functie start op 1 januari 2015. 
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