Parttime bestuursjaar bij Integrand
‘Integrand verbindt en stimuleert ambitie’
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1. Voorwoord
Beste student,
Ieder half jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste studenten die onze vestigingen komen versterken.
In deze brochure vind je praktische informatie over een parttime bestuursjaar bij een van de
vestigingen van Integrand. Een bestuursjaar bij Integrand betekent: veel contact met bedrijven,
contact met studenten, verantwoordelijkheid voor je eigen functie, veel leren en vooral ook veel
gezelligheid!
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 vooral verder!

3

2. Wat is Integrand?
Missie en visie
Onze missie 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 37 jaar. Integrand wordt gerund door
studenten in het hele land. Met 12 vestigingen - één in elke academische studentenstad - zijn we de
grootste academische stagebemiddelaar van Nederland. Naast stagebemiddeling houden we ons
bezig met arbeidsmarktoriëntatie. Zo organiseren we verschillende carrière evenementen,
Inhousedagen en hebben we talentpools om studenten kennis te laten maken met het bedrijfsleven.

Structuur van Integrand
Integrand wordt al 37 jaar gerund door studenten uit het hele land. Om te zorgen dat alle 12
vestigingen dezelfde doelen nastreven, is Integrand Nederland opgericht. Deze zet het nationale
beleid uit en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de financiën van de stichting.
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3. Wat houdt een bestuursjaar bij Integrand in?
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 heb je een eigen halfjaarlijks trainingsbudget die je kan uitgeven aan een training om
jouw vaardigheden verder te ontwikkelen. Voorbeelden van trainingen die je vanuit Integrand kunt
volgen zijn: Excel training, timemanagement training, CV training en gesprekstechnieken, LinkedIn
training, cold call training, e-assessment training en brand yourself training. Heb je nou zelf een leuk
idee voor een training? Dan kan dit uiteraard ook. Naast de trainingen zijn er ook leuke landelijke
activiteiten waar de bestuursleden van alle vestigingen voor uitgenodigd zijn:
-

Integrand Weekend. Een weekend waar je trainingen krijgt bij een bedrijf en ’s avonds
informeel kennismaakt met de andere vestigingen.

-

Beste Idee van Integrand. Een dag waar elke vestiging nieuwe ideeën voor Integrand in de
toekomst kan delen, waarbij het beste idee een prijs krijgt!

-

Nationale Integrand Dag. Een dag met een bezoek bij een bedrijf en een informele borrel
achteraf met alle bestuursleden.

-

Integrand Gala.

Op de vestiging begint je bestuursjaar in september of in februari. Hierdoor wisselt per half jaar de
helft van ieder bestuur. Op deze manier wordt de kennis goed behouden, komt er half jaarlijks weer
nieuwe kennis in het bestuur en heeft iedereen de kans om twee verschillende functies te
bekleden.
De dagelijkse bezigheden 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 wel voornamelijk op de bedrijven en studenten in jouw regio.
Als parttime bestuur ben je ongeveer 15-20 uur per week bezig met je werkzaamheden. Je kunt
daarbij zelf je tijden indelen, waardoor het goed te combineren is met je studie. Deze tijd ben je niet
alleen maar bezig met stagebemiddeling. Iedereen op de vestiging heeft namelijk een eigen functie.
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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.
Vicevoorzitter/HR-manager
Als vicevoorzitter/HR-manager ben je verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking
binnen je bestuur. Je houdt af en toe update gesprekken met bestuursleden van de vestiging en
bent verantwoordelijk voor het werven en inwerken van de nieuwe bestuursleden. Daarnaast ben je
vertrouwenspersoon binnen je bestuur, je ondersteunt de voorzitter en vangt de taken op als hij/zij
er niet is.

Sales/acquisitie
Als sales/acquisitie manager ben je verantwoordelijk voor het openzetten van stages bij bedrijven
en het verkopen van bijvoorbeeld inhousedagen en andere evenementen die Integrand organiseert.
Ook richt je je op het verkopen van de andere producten van Integrand. Daarnaast ga je als
acquisitie manager af en toe op bedrijfsbezoek om de mogelijkheden over het openzetten van
stages en verkopen van producten te bespreken.
Events
Als events ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van lokale of landelijke
evenementen. Per vestiging verschilt het welke events er worden georganiseerd. 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.
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Marketing: studentenpromotie (SPR)
Als studenten marketing ben je verantwoordelijk voor de aanwas van nieuwe studenten die
Integrand kan bemiddelen of studenten die geïnteresseerd zijn in een van onze carrière
evenementen. Om dit te realiseren ben je verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van
ludieke acties.
Marketing: universiteitspromotie (UPR)
Als UPR ben je verantwoordelijk voor het warmhouden van de band met de universiteit(en) in je
stad. Denk hierbij aan de studieverenigingen op de universiteiten, het career center en
studie/loopbaan-adviseurs. Dit is een belangrijke functie aangezien Integrand haar bestaansrecht
ontleent aan de universiteiten.

Operations
Als operations zorg je ervoor dat de interne processen zo optimaal mogelijk verlopen. Je houd 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.

Naast de verschillende functies die je op de vestiging kunt bekleden, kun je ook deel uitmaken van
landelijke commissies. Zo bestaat er het salesteam en de landelijke inhousedagencommissie.

Salesteam
Het salesteam bestaat uit bestuursleden die sales gericht zijn. Zij beheren het contact met de
grootste bedrijven waar Integrand contact mee heeft. Indien jij het aandurft om bij de top 250
grootste bedrijven 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).
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Landelijke Inhousedagencommissie
De Landelijke Inhousedagencommisie bestaat uit bestuursleden uit verschillende steden. Ieder
bestuurslid krijgt zijn eigen inhousedagen waarvoor hij/zij verantwoordelijk zal zijn. Denk hierbij aan
contact houden met het bedrijf dat de inhousedag organiseert, contact houden met studenten die
naar de inhousedag willen komen en de inhousedag zelf bijwonen om te zorgen dat alles goed
verloopt. Twee keer per jaar is er een inhousedagencyclus, in het najaar en in het voorjaar.

Sollicitatieprocedure en contact informatie
Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk een bestuursjaar op een van onze vestigingen te doen? Kijk
voor specifieke informatie over de sollicitatieprocedure bij de vestiging naar keuze op
www.bestuursjaar.integrand.nl. Hou daarnaast de Facebook en Instagram in de gaten of neem zelf
contact op!
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