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In het kort 

Sta volgend jaar aan het roer van dé carrière vereniging voor 

(pre)master en derdejaars bachelor studenten van de UvA, VU en 

Nyenrode, met een interesse in marketing, communicatie, 

management, en/of consultancy? Samen met jouw bestuur vorm je 

een brug tussen studenten en het bedrijfsleven. 

Coördineer tien commissies 

Geef je CV een enorme boost 

Run een organisatie van 700 leden Ontwikkel 

jezelf en ga uitdagingen aan Creëer een 

gigantisch professioneel netwerk 

Volg trainingen en doe praktische ervaringen op Organiseer 

een jaar lang: 

Recruitment evenementen, 

In-house dagen, 

Consultancy cases, 

Workshops & trainingen, 

Internationale trips, 

Sociale activiteiten. 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Reiskosten, lunch, 
bestuurspak en 
telefoonkosten 

(Bestuursbeurs mits je 
studeert) 

Bestuursweekend 
en businesstrip 

Budget voor 
persoonlijke of team 

trainingen 

 
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 



 

CHAIRMAN 
Hét gezicht van de vereniging: houdt contact met de Raad van Toezicht, 

studieverenigingen en de Marketing Associatie Nederland. Dé 
overkoepelende factor binnen het bestuur: behoudt het overzicht, zorgt 

voor een gemotiveerd team en houdt het beleid voor ogen. 
 

 

 

TAKENPAKKET 

Plannen en voorzitten van bestuursvergaderingen en algemene leden vergaderingen 

Onderdeel van de MAN (Marketing Associatie Nederland) & het voorzitters-convent 

Motiveren en assisteren van medebestuursleden 

Regelen van facilitaire zaken op de universiteit 

Begeleiden van alle commissieleden met de functie voorzitter 

Uitvoeren en in de gaten houden van de lange termijn visie 

Voeren van sollicitatiegesprekken met student consultants van het International 

Research Project (IRP) 

Coördinator en onderdeel van het IRP 

Voeren van individuele- en groepsevaluatiegesprekken met bestuursleden 

Voeren van alle sollicitatiegesprekken voor het nieuwe bestuur samen met een van de 

andere bestuursleden 



 

VICE-CHAIRMAN 
Hét visitekaartje van de MAA en haar (potentiële) leden: je bent 

verantwoordelijk voor de interne communicatie van de MAA, werving en 
selectie van commissies en twee besturen (IRP&MAA) en beheert het 

ledensysteem. Daarnaast ben je financieel verantwoordelijk voor de MAA 
en daarmee verantwoordelijk voor het feit dat alle MAA activiteiten en 
doelen behaald kunnen worden. Ook help je een fantastische reis naar 

het buitenland te organiseren. Je bent betrokken bij de meeste 
beslissingen waardoor je een grote verbintenis vormt met alle 
commissies en evenementen. Al met al een veelzijdige functie! 

TAKENPAKKET 
 

Rechterhand van de voorzitter 

Werving en selectie commissieleden en 2 besturen (MAA en 

IRP) Primair aanspreekpunt voor (potentiële) leden en alumni 

Interne communicatie (notuleren, ledensysteem en 

maandmail) Vertrouwenspersoon binnen de vereniging 

Opstelling en bewaking van de MAA begroting 

Besluiten nemen omtrent alle investeringen 

Verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie 

Aanspreekpunt voor alle secretarissen en penningmeesters uit commissies 

Coördineren van de Alumni Ambassadors en Careers Beyond Borders 



 

SALES 
Binnen het MAA bestuur zijn twee bestuursleden verantwoordelijk voor 
de sales, de bedrijfscontacten. Bedrijven zijn erg belangrijk voor de MAA: 
ten eerste om de brug tussen het studentenleven en het bedrijfsleven te 
kunnen bouwen en ten tweede als inkomstenbron voor de vereniging. 
Met z’n tweeën werk je als een hecht team samen om de belangen van 

de (potentiële) partners te behartigen. Gedurende het jaar werk je 
naar een target toe en naast vaste partners houd je je ook bezig met 

potentiële nieuwe partners door middel van (koude) acquisitie. 

TAKENPAKKET 

Inkomend en uitgaand contact met externe contacten 

Het vinden van nieuwe leads en partners 

Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe business mogelijkheden 

Huidige relaties met partners onderhouden 

Aanspreekpunt voor alle sales uit commissies 

Verantwoordelijk voor alle recruitment evenementen: het Amsterdam Marketing Event, 

de Amsterdam Commercial Night, het Speeddate Event en het Amsterdam Recruitment 

Event 

Organiseren van in-house dagen en andere bedrijfsspecifieke evenementen 



 

MARKETEER 
Klaar om niet alleen strategieën te bedenken maar ook uit te voeren? Als 
bewaker van de ‘corporate identity’ van de MAA ben je verantwoordelijk 

voor een overtuigende verschijning en branding van de MAA. Laat je 
creatieve brein los en leer met verschillende programma’s werken om 
tekstuele en visuele uitingen te optimaliseren. Je bent verantwoordelijk 

voor de strategie om de MAA te laten groeien en de evenementen onder 
relevante studenten ‘on top of mind’ te brengen. Je bent creatief en 

organisatorisch bezig, veel aan het schakelen en geen dag is hetzelfde! 

TAKENPAKKET 

Strategie opstellen voor de promotie van de MAA en de uitvoering managen 

Verantwoordelijk voor de groei van de MAA in ledenaantal en evenementen 

Bewaken van de huisstijl en telkens nieuwe input en verbeteringen leveren 

Beheer van de website en sociale media van de MAA 

Ontwerpen van online en offline promotiemateriaal, extern en intern 

Werken met programma’s als Google Analytics, PhotoShop, InDesign & Wordpress 

Coördineren van de Media & Branding Commissie en de marketeers van de andere 

commissies 



 

CAREER OFFICER 
Je bent de brug tussen de MAA en de universiteiten. Daarnaast ben je 
ook hoofdverantwoordelijke voor het samenstellen van onder andere 
de commissies. Samen met de Marketeer ben je verantwoordelijk om de 

offline promotie te managen en je bent veranwtoordelijk voor twee 
commissies, wat je leiderschap skills verebeterd. Vanwege deze taken werk 

je nauw samen aan verschillende projecten met de rest van de 
bestuursleden, waardoor je bij veel zaken betrokken bent!  

TAKENPAKKET 

Contact met universiteiten en docenten (UvA, VU en Nyenrode)  

Onderhouden Werving en selectie commissieleden en twee besturen (MAA 

en IRP) 

Samen met de marketeer de offline promotie van de MAA en de uitvoering daarvan 

managen 

Coördineren van de Training & Development en de Amsterdam Consultancy Group 

commissie 



 

DURF JIJ DE UITDAGING AAN TE GAAN?! 

Solliciteer nu door je motivatie, CV en twee voorkeuren voor een positie naar vice-chairman@ma- 

amsterdam.nl te sturen. Ook ontvangen wij graag de uitslag van je persoonlijkheidstest via deze 

site:www.16personalities.com. Wil je meer informatie? Stuur een mail naar vice-chairman@ma- 

amsterdam.nl of skype/bel met iemand van het bestuur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEADLINE 

8 april 

23:59 

SOLLICIATIE GESPREKKEN 

17 t/m 29 april 

BEKENDMAKING BESTUUR 

3 mei 

http://www.16personalities.com./


Contact 

Chairman 

Jessie Heeman 

chairman@ma-amsterdam.nl 

 

Vice-Chairman 

Chris Ipema 

vice-chairman@ma-amsterdam.nl 

 

Sales 

Stef Leenders 

 sales.stef@ma-amsterdam.nl 

 

Jelle Pasterkamp      

sales.jelle@ma-amsterdam.nl 

 

Marketing 

            Ferk van Kampen 

marketing@ma-amsterdam.nl 

 

Career Officer 

career-officer@ma-amsterdam.nl 
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