
Ben jij op zoek naar een bijbaan als studentassistent communicatie  
voor 16 uur per week? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Hogeschool Rotterdam 
Binnen Hogeschool Rotterdam werken ruim 36.000 studenten en zo'n 3.500 medewerkers aan hun 
carrière. We leiden waardevolle hbo’ers op die de Rotterdamse regio helpen groeien en meedenken 
over concrete uitdagingen. Heb jij Hogeschool Rotterdam altijd al eens van de andere kant willen 
bekijken? Ben je op zoek naar een tijdelijke bijbaan die aansluit bij je opleiding? Dan is deze bijbaan 
bij Kenniscentrum Zorginnovatie vast iets voor jou. 
 
Kenniscentrum Zorginnovatie 
Bij Kenniscentrum Zorginnovatie werken lectoren, (docent)onderzoekers en studenten samen aan 
praktijkvragen uit de zorgsector. Kenniscentrum Zorginnovatie voert een groot aantal projecten uit 
met externe partners. Ook werkt het kenniscentrum nauw samen met een aantal relevante 
opleidingen van Hogeschool Rotterdam.  
 
Functie 
Bij Kenniscentrum Zorginnovatie zijn wij op zoek naar een studentassistent die de 
communicatieadviseur op operationeel niveau gaat ondersteunen. Samen met de 
communicatieadviseur vorm je een team. 
 
Taken: 

- Onderhouden van de Nederlandstalige- en Engelstalige website 
- Het invoeren van publicaties (via Sharekit) 
- Schrijven van nieuwsberichten 
- Twitteren 
- Opmaken en versturen van mailingen (via Mailplus) 
- Ondersteuning bij vormgeven van posters, uitnodigingen, rapporten, etc. met behulp van 

bestaande formats (in Adobe InDesign) 
- En verdere communicatieve ondersteuning waar nodig. 
 

Profiel 
- Hbo-denkniveau  
- Ervaring met content management systemen (CMS), bij voorkeur met EpiServer 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  
- Bij voorkeur voldoende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift 
- Ervaring met Adobe InDesign en Photoshop 
- Je werkt zelfstandig, secuur en overzichtelijk 
- Je durft om hulp te vragen  
- Je vindt het niet vervelend om ‘communicatieklusjes’ te doen 
 

Wat biedt Kenniscentrum Zorginnovatie jou? 
- Gezellige collega’s 
- Gestructureerde inwerkperiode en goede begeleiding 
- Zelfstandige werkzaamheden 
- Een aantrekkelijke financiële vergoeding op basis van studiejaar en een fulltime aanstelling 

van 40 uur). 2e jaar = € 1.855,64, 3e jaar = € 1.928,12 en 4e jaar = € 2.000,60. Plus 8% 
vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering krijgen volgens de CAO HBO. 

 
De vacature is voor 16 uur per week, van oktober 2018 tot en met maart 2019. Werkdagen en tijden 
in overleg. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marjolijn Pijls via 
m.a.pijls@hr.nl.  
 
Ben je geïnteresseerd in deze baan? Stuur dan nu je motivatie en cv naar 
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl  
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