Parttime bestuursjaar bij
Integrand Eindhoven
Integrand verbindt en stimuleert ambitie
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1. Voorwoord
Hallo medestudent!
Leuk dat je de tijd neemt om onze bestuursbrochure door te nemen. In de komende paar
pagina’s geven we je uitleg over Integrand, en dan in het specifiek natuurlijk Integrand
Eindhoven. Zo hopen we je een goed voorproefje te kunnen geven van de verschillende
werkzaamheden, verantwoordelijkheden en gezellige kanten van een parttime bestuursjaar
bij Integrand Eindhoven!
Ieder half jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste, gedreven en gezellige studenten die samen
met ons Integrand Eindhoven naar een hoger plan willen tillen. Een bestuursjaar bij
Integrand betekent veel contact met bedrijven, contact met studenten, verantwoordelijkheid
voor je eigen functie, jezelf op allerlei manieren ontwikkelen en intensief samenwerken en
toffe dingen ondernemen met superleuke bestuursgenoten.
Ben jij op zoek naar een extra uitdaging naast je studie? Wil jij, net als wij, vaardigheden
ontwikkelen waar je tijdens je verdere carrière plezier van hebt? Lees dan snel verder en
neem contact met ons op!

2. Wat is Integrand?
Missie en visie
De missie van Integrand is het verbinden en stimuleren van ambitie. Integrand streeft ernaar
om het meest professionele studentennetwerk van Nederland te zijn. Dit bereiken wij door op
persoonlijke en toegankelijke wijze ambities van academische studenten en bedrijven met
elkaar te verbinden. Wij stimuleren studenten door hen verschillende mogelijkheden te
bieden om zichzelf te ontwikkelen ter voorbereiding op hun carrière.
Core business
Onze core business is stagebemiddeling, dat doen we al 38 jaar. Integrand wordt gerund
door studenten in het hele land. Met twaalf vestigingen, één in elke academische
studentenstad, zijn wij de grootste academische stagebemiddelaar van Nederland. Naast
stagebemiddeling houden wij ons bezig met carrière-oriëntatie. Zo organiseren we
verschillende evenementen, zoals Inhousedagen en hebben we talentpools om studenten
kennis te laten maken met het bedrijfsleven.
Structuur van Integrand
Om te zorgen dat alle twaalf de vestigingen dezelfde doelen nastreven, is Integrand
Nederland opgericht. Integrand Nederland zet het nationale beleid uit en is verantwoordelijk
voor het dagelijks bestuur en de financiën van de stichting.

3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand Eindhoven in?
Het bestuur van Integrand Eindhoven wisselt tweemaal per jaar; in september en in februari.
Hierdoor zorgen we ervoor dat de kennis binnen de vestiging beter wordt overgedragen en
Behouden blijft. Ook krijgt ieder bestuurslid na een half jaar de kans om zich te wagen aan
een andere functie. Dit houdt je werk verfrissend en hierdoor kan je jezelf blijven uitdagen.
De dagelijkse bezigheid van een bestuurslid op de vestiging is bemiddelen van stages tussen
studenten en bedrijven. Je runt samen met de andere vestigingen uit alle universiteitssteden
een stagebemiddelingsbureau. Je focust je natuurlijk wel op de bedrijven en studenten in
jouw regio. Je probeert zo goed mogelijk de balans te vinden tussen ons eigen stage aanbod
en de voorkeuren van de studenten die zich bij Integrand aanmelden.
Wanneer je merkt dat je aanbod stages niet aansluit met de vraag van de studenten ga je
natuurlijk op pad om nieuwe bedrijven te werven. Hieronder vallen het cold-callen en
bedrijven bezoeken om de diensten van Integrand aan te bieden en te verkopen!
Als parttime bestuur ben je ongeveer 20 uur per week bezig met je werkzaamheden. Je kunt
daarbij zelf je tijden indelen, waardoor het goed te combineren is met je studie. Doordeweeks
zit je drie keer drie-en-een-half uur op kantoor en heb je een keer in de week werkoverleg
waarna we samen eten. Tijdens je diensten ben je natuurlijk niet alleen maar bezig met
stagebemiddeling, maar ook met je eigen functie.
De volgende functies kun je op de vestiging bekleden:
Voorzitter
Als voorzitter ben je eindverantwoordelijke voor je vestiging. Je stelt het beleid op en draagt
zorg dat het wordt uitgevoerd. Daarnaast leid je de vergaderingen en ben jij het
aanspreekpunt vanuit Integrand Nederland.

Human Resources Manager
Als human resources manager ben je verantwoordelijk voor de communicatie en
samenwerking binnen je bestuur. Je bent de vertrouwenspersoon binnen je bestuur. Je
houdt updategesprekken met bestuursleden van de vestiging en je kijkt waar hun
persoonlijke (ontwikkelings-)doelen liggen voor het bestuursjaar. Hierin coach je hen en
probeer je samen iedereen het maximale uit hun bestuursjaar te halen. Ook ben je
verantwoordelijk voor het werven en inwerken van de nieuwe bestuursleden.
Acquisitie
Als acquisitiemanager ben je verantwoordelijk voor het openzetten van stages bij bedrijven
en het verkopen van bijvoorbeeld inhousedagen en andere evenementen die Integrand
organiseert. Je stelt een acquisitieplan op en zorgt ervoor dat Integrand Eindhoven nóg meer
te bieden heeft voor TU/e studenten. Ook richt je je op het verkopen van de andere
producten van Integrand. Zo ga je als acquisitiemanager samen met de andere
bestuursleden op bedrijfsbezoeken om de mogelijkheden over het openzetten van stages en
verkopen van producten te bespreken. Door salestrainingen die je bij deze functie
aangeboden krijgt, ontwikkel jij jezelf tot een echte salestopper en zorg je ervoor dat je de
verkoopdoelen haalt.
Operations
Als operations zorg je ervoor dat de interne processen zo optimaal mogelijk verlopen. Je
houdt je bezig met de balans tussen vacatures en studenten. Je zorgt in samenwerking met
de acquisitie en studentenmarketing dat er een match is tussen de stage vacatures die er
open worden gezet en de studie achtergronden van studenten die zich bij Integrand
inschrijven. Niet alleen komen hier je analytische skills goed van pas, maar je bent er ook
voor verantwoordelijk dat de andere bestuursleden op de hoogte zijn van de vorderingen
binnen de vestigingen en controleer je of jullie samen op weg zijn om je targets te halen.
Studentenpromotie
Als studentenpromotie ben je verantwoordelijk voor de aanwas van nieuwe studenten die
Integrand kan bemiddelen of studenten die geïnteresseerd zijn in een van onze grote carrière
evenementen. Om dit te realiseren ben je verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren
van ludieke acties. Zo heb je misschien wel eens aan ons rad mogen draaien of een
suikerspin bij ons gehaald. Je bent verantwoordelijk voor de planning van de promotieacties
en mag je helemaal uitleven met het promotiebudget. Creativiteit wordt zeker aangemoedigd!
Events
Als events ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van lokale of landelijke
evenementen. Eindhoven is als Technische Universiteit verantwoordelijk voor de landelijke
technische evenementen die worden georganiseerd. Zo help je mee aan bijvoorbeeld
Techniek op Hakken, een jaarlijks evenement waar technische studentes in contact kunnen
komen met tientallen toonaangevende technische bedrijven. Voor meer informatie over de
verschillende evenementen die Integrand organiseert kun je kijken op de website
www.integrand.nl/event of contact opnemen met een vestiging.
Universiteitspromotie
Als universiteitspromotie (UPR) ben je verantwoordelijk voor het warmhouden van de band
met de universiteit in je stad. Denk hierbij aan de studie- en studentenverenigingen in
Eindhoven, het careercenter en studie- en loopbaanadviseurs. Door goed samen te werken
met alle verschillende studie- en studentenverenigingen wordt het makkelijker om alle
studenten op de TU/e te kunnen bereiken. De UPR-functionaris is in Eindhoven ook
verantwoordelijk voor het organiseren van onze CoBo!

Naast deze verschillende functies die je op de vestiging kunt bekleden, kun je ook deel
uitmaken van landelijke commissies. Zo bestaat er het salesteam en het landelijk
marketingteam.
Salesteam
Het salesteam bestaat uit bestuursleden die sales gericht zijn. Zij beheren het contact met de
grootste bedrijven waar Integrand contact mee heeft. Denk aan bedrijven als Boston
Consultancy Group, ING en KLM. Als jij het aandurft om bij de top 250 grootste bedrijven van
Nederland aan tafel te zitten is dit wellicht iets voor jou! Je hebt als bestuurslid uit het
salesteam een eigen portfolio met bedrijven afhankelijk van je studieachtergrond en affiniteit.
De volgende portfolio’s vallen te verdelen: rechten, finance, techniek, consultancy, business
en FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
Landelijke Marketing Team
Het landelijk marketingteam bestaat uit bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor een
ander onderdeel van marketing: Facebook, Instagram en LinkedIn, Landelijk
marketingcampagne (landelijke winacties) en Google Adwords en Google Analytics.

4. Algemeen
Naast de diensten die je wekelijks draait om studenten te begeleiden met het vinden van een
stage en je functie, zijn er ook een heleboel andere dingen waar je als bestuurslid van
Integrand aan kan deelnemen. Zo krijg elk half jaar je een eigen trainingsbudget die je kan
uitgeven aan een training om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. Maar natuurlijk doe
je buiten deze serieuze kant van een bestuursjaar ook hele gezellige dingen:
•

•

•

•

Integrand Weekend – Een legendarisch weekend dat elk semester wordt
georganiseerd waar je kennis maakt met een groot bedrijf en verschillende trainingen
aangeboden krijgt. ’s Avonds gaat het er allemaal iets minder professioneel aan toe
en leer je de Integranders van andere vestigingen kennen onder het genot van flink
wat biertjes.
Beste Idee van Integrand – Heb je tijdens je tijd bij Integrand Eindhoven een geweldig
idee gekregen waarmee je denkt Integrand Eindhoven, Integrand Nederland of alle
vestigingen verder mee weet te krijgen? Presenteer het voor alle vestigingen en win
hiermee ‘Het Beste Idee van Integrand’!
Nationale Integrand Dag – Jaarlijks pakt Integrand nog een keer groot uit met een
bezoek naar een groot toonaangevend bedrijf en een borrel op een externe locatie.
Een leuke afsluiter of juist start van je bestuursjaar!
Integrand Gala in Rotterdam

5. Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk een bestuursjaar bij Integrand Eindhoven te doen?
Neem contact met ons op via eindhoven@integrand.nl, kom langs bij ons op kantoor in Luna
1.246 of bel ons gewoon een keertje op het nummer 040 – 247 4317. Houd onze facebooken instagrampagina’s in de gaten voor bestuurswervingsacties en de aanmeldingsdeadline
voor het bestuur van september 2019!

