Vacature part-time bestuurslid 2 jaar

Een extra uitdaging naast je studie op het gebied van zorg en
technologie?
YOUNG Medical Delta zoekt nieuwe bestuursleden! We zijn op zoek naar studenten met
een brede interesse op medisch/technisch gebied die het leuk vinden om naast hun studie
extra ervaring op te doen.
Wie zoeken wij?
- Je bent student (bachelor of master) aan een hogeschool die is aangesloten bij
Medical Delta.
- Je hebt affiniteit met gezondheidszorg en technologie.
- Je bent gemotiveerd om projecten naast je studie te doen.
Wat bieden wij?
- Toegang tot een groot netwerk aan studenten, onderzoekers, professoren en andere
professionals in het medisch/technisch gebied om je persoonlijke netwerk te
vergroten.
- De mogelijkheid mee te werken aan betekenisvolle events zoals een symposium of
hackathon.
- Vrijheid om te werken aan de vaardigheden die jij verder wil ontwikkelen.

Functie
Je zult meewerken aan de planning, organisatie en invulling van een van de Young Medical
Delta Events. Denk hierbij aan het opzetten van een hackathon, symposium of scriptie
competitie. Daarnaast zul je fungeren als de linking pin tussen het netwerk van hogescholen
en Young Medical Delta. De functie zal ongeveer tussen 1 en 3 uur per week kosten, en is
dus perfect te combineren met je studie. Je wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Info over Young Medical Delta
Het doel van YOUNG Medical Delta is om een platform te creëren voor studenten, startende
onderzoekers en young professionals die op het startpunt van hun carrière staan in life
sciences, gezondheidszorg, technologie of een combinatie hiervan. YOUNG Medical Delta
bestaat uit een netwerk van studie verenigingen van het LUMC Leiden, de TU Delft, het
Erasmus MC Rotterdam en verschillende hogescholen aangesloten bij de Medical Delta.
Meer informatie over ons is hier te vinden.
Ben jij geïnteresseerd in medische technologie en innovatie en spreekt deze vacature jou
aan? Vind jij het leuk om evenementen te organiseren, studenten enthousiast te maken en
wil je connecties in het medisch-technische veld krijgen? Mail dan young@medicaldelta.com
met je motivatiebrief en CV.

