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Vacature app manager 

Het team van Studar heeft een app-manager nodig! Wij zijn op zoek naar een creatieve student die de 

beheerder van ons platform kan zijn. Als app-manager ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het maken 

van de content die in de Studar app te vinden is. Je voegt nieuwe hotspots, evenementen in de stad, informatie 

over Den Haag en haar studentenleven, blogs en nog veel meer toe aan de app. Daarnaast maak je deel uit van 

het bestuur van Studentenradar en kun je belangrijke beslissingen nemen in de voortgang en verdere 

ontwikkeling van de app.  

Als app manager ben je verantwoordelijk voor de creatieve richting van de inhoud van de app en wat erop 

komt te staan. De content die jij produceert wordt getoond aan alle gebruikers van onze app. De functie heeft 

ook een technische kant, omdat je het aantal downloads en interacties op de app zelf in de gaten houdt om te 

bepalen welke delen van de app goed zijn, en welke delen veranderd moeten worden. 

In deze functie kun je je creatieve en productmanagementvaardigheden ontwikkelen en je wordt begeleid door 

een team van professionals afkomstig van de gemeente Den Haag en de universiteiten van de stad. Als app-

manager kun je je werkervaring enorm verbeteren en je komt te werken in een leuk team van studiegenoten 

met maar één doel voor ogen: het verbeteren van het studentenleven in Den Haag. 

Let op: voor deze functie is er de mogelijkheid een bestuursbeurs te ontvangen.  

 

We zijn op zoek naar een kandidaat met de volgende troeven: 

• Moet vloeiend Nederlands en Engels spreken; 

• Goede schrijf- en taalvaardigheden; 

• Een echte doorpakker; 

• Flexibiliteit en ongeveer 12-16 uur p/w beschikbaarheid; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Affiniteit met het Haagse studentenleven 

 

Interesse? Stuur je CV & Motivatie naar: danina@studar.nl of bel +31 6 17337413.  
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