Student-assistent Diversity & Inclusion (D&I) platform (0,2 fte)
Voor de Diversity & Inclusion (D&I) platform zijn wij op zoek naar een student-assistent voor 7,6 uur
per week (0,2 fte) per 15 April 2022.
Wat kun jij verwachten:
In deze functie ga je onder meer:
• Onderzoek ondersteunen naar D&I binnen ESL
• Een communicatiebeleid voor de D&I platform bedenken
• Website onderhouden
• ESL newsletter column over diversity beheren
• Steun bij de organisatie van evenementen (bij. kennismaking met de praktijk, evenementen
van Women@ESL)
• De vergaderingen van de D&I platform voorbereiden en notulen aanmaken
Wat bieden we jou?
• Een bruto maandsalaris van minimaal € 462 en maximaal € 502,20 op basis van een 1 dag
per week (afhankelijk van het jaar van inschrijving als student bij de Erasmus Universiteit
Rotterdam);
• Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging;
• De kans om kennis en ervaring op te doen binnen een dynamische faculteit en werkomgeving
waarin iedereen zich thuis voelt.
• Het D&I beleid van ESL verder mee te ontwikkelen.
Ben jij onze kandidaat?
• Je zoekt een kans om binnen de universiteit werkervaring op te doen;
• Je bent minimaal tweedejaars student en hebt affiniteit met het onderwerp diversity &
inclusion;
• Je kan goed geordend werken, maar denkt ook creatief.
• Je hebt ervaring met data-analyse (SPSS)
• Je praat naast Nederlands ook goed Engels.
Heb je interesse?
Reageer dan vóór 1 April door een email met daarin jouw CV en korte motivatie te sturen naar de D&I
platform (t.v.a. Quincy Breidel), diversityesl@law.eur.nl. Jouw motivatie hoeft niet lang te zijn,
ongeveer 150 woorden is voldoende. Geef hierin aan:
• Waarom jij interesse hebt in specifiek deze vacature;
• Op welke manier jij je onderscheidt van anderen;
• Vergeet ook niet eventuele nevenwerkzaamheden en/of andere werkzaamheden zoals
vrijwilligerswerk of zorgtaken te vermelden;
Wellicht tot snel!
Over Erasmus School of Law
Erasmus School of Law is een internationaal georiënteerde faculteit, die met hart en ziel is geworteld
in het diverse en internationale Rotterdam. Broedplaats voor academisch talent in de
rechtswetenschap, de criminologie en het fiscaal recht. Partner van de rechtspraktijk, overheid en
bedrijfsleven, kunstwereld en wetenschap. Onderwijs en onderzoek op hoog niveau. Wij zijn
innovatief, ondernemend en streven naar een grote maatschappelijke impact. Erasmus School of Law
is een faculteit waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar alle perspectieven worden gewaardeerd
omdat deze de organisatie en de wetenschap verrijken.
Welkom bij de D&I platform
Het platform ‘Diversiteit & Inclusie’ houdt zich bezig met het bevorderen van alle aspecten van
diversiteit en inclusie om zo een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid te creëren
voor iedereen binnen Erasmus School of Law. Het platform identificeert actuele vraagstukken rondom
dit thema en verbindt, ondersteunt, wisselt informatie uit en geeft advies aan iedereen binnen de
faculteit. Neem een kijkje op onze website: https://www.eur.nl/esl/over/diversiteit-inclusie
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