
 

Bestuursvacatures HI The Hague 
Hou jij van een feestje? 
 
HI The Hague zoekt nieuwe bestuursleden! Studeer jij in Den Haag, wil je je inzetten voor de 
studentenstad en vind je het leuk om events te bedenken en organiseren? Kom bij team HI The 
Hague! 

 
We zoeken een secretaris, twee eventmanagers en een promotiemanager 

 
Als bestuurslid werk je met het team aan nieuwe HI The Hague-events. Vanaf februari werkt het 
team toe naar de introductieweek in augustus/september. En vanaf september beginnen de 
voorbereidingen voor de najaarseditie in november/december. Je weet hoe je een goed 
studentenfeest organiseert en vindt het leuk om je creativiteit te gebruiken voor promotie en het 
leiden van de events. 
 
Het HI The Hague-team bestaat nu uit een voorzitter en een social media-secretaris. Het team krijgt 
coaching van een productiemanager en marketingcommunicatieadviseur. Ieder teamlid heeft 
gelijkwaardige inbreng in hoe we samen leuke activiteiten creëren voor Haagse studenten. We 
bedenken, bereiden voor, promoten, produceren, voeren uit en evalueren – de hele rits!  
 
Daarnaast heeft ieder een aantal specifieke verantwoordelijkheden: 

▪ Als secretaris zorg je dat het team goed kan samenwerken: je hebt het overzicht, zorgt voor 
structuur, het nakomen van afspraken en verslaglegging. 

▪ Als eventmanager bereid je de events voor, maak je afspraken met (externe) partners, maak 
je productieschema’s en zorg je dat de events goed verlopen. 

▪ Als promotiemanager maak je promotiemateriaal, schrijf je teksten, beheer je de 
nieuwsbrief en coördineer je de promotieactiviteiten.  

 
Je past goed in het team als: 

- Je 12 uur per week beschikbaar bent vanaf februari 2023* 
- Je een teamspeler met organisatietalent bent 
- Jouw Engels goed is; meetings en onderlinge communicatie zijn in het Engels 

 
* Jouw bestuurslidschap duurt een jaar en je ontvangt een betaling in de vorm van een bestuursbeurs 
(vanaf tweedejaars). Meer informatie hierover? Vraag ernaar op jouw hogeschool of universiteit.  
 
Doe je mee? Stuur een email waarin je wat over jezelf vertelt naar leon@hithehague.nl of bel/app 
ons via +31 6 17337413. Eerst meer informatie? Ook dan horen we je graag!  
 

 
Over HI The Hague 
Den Haag is een aantrekkelijke studentenstad met ongeveer 30.000 studenten uit binnen- en 
buitenland. Onder de vlag HI The Hague organiseert een studentencommissie gedurende het hele jaar 
events voor studenten om ze te verbinden en samen studentenstad Den Haag beter te leren kennen.  
 
Lees meer over HI The Hague op de website: www.hithehague.nl.  
We hebben al veel leuke dingen gedaan, check de introductie in aug/sept 2022 en de 
Studentenavonden in nov/dec 2022. 
 
HI The Hague is een initiatief van Platform Student & Stad. Dit platform is een samenwerking van alle 
Haagse hoger onderwijsinstellingen, de gemeente Den Haag en studenten(organisaties). De inzet is 
het studentenklimaat en de voorzieningen voor alle Haagse studenten te optimaliseren. Student & 
Stad stimuleert activiteiten binnen het stedelijke introductieprogramma voor studenten en de 
studentenapp Studar, en beheert de website Study in The Hague.  
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