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Note: onderstaande projecten geven een beeld van de diversiteit aan type eerste- en
tweedejaars projecten voor de LDE trainees.

TU Delft
Junior adviseur communicatie
Doelstelling
Versterken van het team Wetenschapscommunicatie van de TU Delft
De trainee heeft een natuurlijke belangstelling voor communicatie en maakt kennis met het zeer brede
wetenschappelijke veld van de universiteit, en ontwikkelt in het team vaardigheden om
wetenschappers te adviseren over communicatie, en communicatietrajecten uit te voeren. Daarnaast
draait de trainee mee in de persvoorlichting over wetenschap, en bouwt een persoonlijk netwerk
contacten op.
Junior-adviseur communicatie, met de taken:
- ondersteunen van het team wetenschapscommunicatie
- moderniseren en actualiseren van de media-monitoring en –rapportage van de afdeling
- inventariseren van buitenlandse media, portals en journalisten en (helpen) ontwikkelen van
een aanpak om de universiteit internationaal beter zichtbaar te maken.

Project TU Delft Living Campus
Doelstelling
Het opzetten en draaiend krijgen van een plannings- en organisatieloket ten behoeve van het
Programma Living Campus.
De TU Delft living campus is een aantrekkelijke, gevarieerde en inspirerende leef-, leer-, en
werkomgeving waar studenten, wetenschappers, ondersteunend personeel, ondernemers en
bezoekers kunnen studeren, onderzoeken, ontmoeten, werken, wonen en recreëren met een door hen
gewenste mix aan zichtbare gedeelde voorzieningen en programmering binnen handbereik.
Taakomschrijving Trainee
Onder begeleiding van programmaleider opzetten, draaiend krijgen en coördineren van het
Living Campus planning- en organisatieloket. De taken van dit loket zullen zijn:
- Behandelen van aanvragen voor Living Campus programmering van andere partijen dan de in
de projectorganisatie
- deelnemende partijen
- Inplannen van deze programmering op een van de beschikbare locaties
- Dit document dient slechts ter illustratie van de diversiteit aan projecten voor eerste- en
tweedejaars LDE trainees in Delft
- Inventariseren, organiseren en afstemmen van de voor deze programmering benodigde
voorzieningen o.a. met de
- FMVG-organisatie
· Invoeren van deze programmering in Delft Calendar
· Begeleiden en ondersteunen van organiserende partijen
· Behandelen van aanvragen van partijen voor structurele toegang tot Delft Calendar.
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Universiteit Leiden
Trainee Financieel Economische Zaken
Doelstelling
Verdere ‘digitalisering’ van de planning & controlcyclus, tot aan het presenteren/publiceren van
overzichten op de website.
Dat betekent dat we moeten kijken naar tools waarmee we de onderliggende cijfers én teksten van
Kadernota, begroting en BFR kunnen verzamelen, beheren en presenteren. De trainee gaat eerst
inventariseren welke tools er zijn, wat er gepubliceerd moet/kan worden en welke aanpassingen we
moeten doorvoeren in de P&C cyclus.

Trainee Informatie Management
Informatiemanagement is continue onderhevig aan snelle en grote veranderingen.
Taakomschrijving Trainee
Als trainee IM leer je welke onderwerpen op dit gebied van strategisch belang zijn voor de universiteit.
Vanuit een passie voor het raakvlak tussen beleid en ICT, werk je als beleidsmedewerker samen met
je collega’s aan projecten op het gebied van digitalisering in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering.
Denk daarbij aan Online & blended learning, Big data en IT-security. Op die manier werk je aan:
- de samenhang tussen processen, systemen en de gebruikers
- beheer je in de rol van projectmanager het ICT- projectenportfolio
- bied je projectleiders in de hele universiteit ondersteuning
Vanuit deze verbindende rol tussen decentrale eenheden en het universiteitsbestuur, leer je de
organisatie in een rap tempo kennen. Met een frisse blik denk je mee over hoe projectmanagement en
opdrachtgeverschap verder ontwikkeld kunnen worden. In je rol als secretaris van de bestuurlijke
overleggen leer je hoe governance in de praktijk werkt. Jouw organisatiebewustzijn en logisch
nadenken helpen je hierbij.

Trainee HRM Opleidingen
Taakomschrijving Trainee
Als trainee HRM Opleiden onderzoek je hoe e-learning en digitale mogelijkheden onderdeel kunnen
zijn van de opleidings- en ontwikkelaanpak. Je geeft advies over toekomstige richtingen en zet ook de
eerste concrete stappen daar naartoe: je draagt bij aan het uitvoeren van een e-learning pilot bij één
of twee medewerkers opleidingen. We zoeken aansluiting bij de groeiende technologische
mogelijkheden, en hiervoor willen we jouw inzichten benutten.
We verwachten dat je bovendien breed inzetbaar bent op verschillende HRM beleidsthema’s. Denk
hierbij aan het ondersteunen van de beleidsmedewerkers bij het opleidingsprogramma voor
promovendi en post docs, de Personeelsmonitor en ons sabbatical-beleid. Je werkt nauw samen met
het team HRM Opleiden, HRM beleidsmedewerkers en de P&O afdelingen in faculteiten en eenheden.
Je bent werkzaam binnen het Bestuursbureau op de afdeling Human Resource Management (HRM) .
De afdeling Human Resource Management geeft in opdracht van het College van Bestuur als
onderdeel van de Directie Bedrijfsvoering vorm en inhoud aan het P&O beleid binnen de Universiteit
Leiden.
Daartoe vertaalt HRM strategisch beleid, universitaire ontwikkelingen en landelijke regelgeving in
werkbare beleidslijnen en – regels voor de hele universiteit. Ook is de afdeling HRM is
verantwoordelijk voor het coördineren en verzorgen van trainingen en -leergangen binnen de
Universiteit Leiden, toegankelijk voor alle (gast)medewerkers van de Universiteit.
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Erasmus Universiteit Rotterdam
Sustainable Development Goals & Business
Doelstelling
In het komende academische jaar moeten 17 online leermodules worden ontwikkeld waarbij de relatie
tussen de 17 Sustainable Development Goals van de UN (www.globalgoals.org) en het
bedrijfsleven/bedrijfskunde onderwijs en onderzoek centraal staat. Deze modules worden in het jaar
2018-2019 gebruikt in het bachelor onderwijs, en in de nieuw te ontwikkelen elite executive MBA.
De modules worden gevormd door video’s van docenten, alumni, studenten en het corporate netwerk
van RSM. Ze leggen uit:
Wat de Sustainable Development Goals zijn
Waarom deze relevant zijn voor het bedrijfsleven, en voor bedrijfskunde studenten (van
Bachelor tot Executive MBA)
Hoe RSM daar in het onderwijs en onderzoek vorm aan geeft
En wat onze alumni er aan doen.
Doel is informeren & inspireren, en het verstevigen van de reputatie van RSM als force for positive
change, onze nieuwe missie. Er is al commitment van prominente alumni zoals Peter Bakker,
president van de World Business Council for Sustainable Development en Feike Sijbesma, CEO
Royal DSM.
Taakomschrijving Trainee
Projectmedewerker: dit project wordt aangestuurd door een klein team, maar ondersteund door (en is
afhankelijk van de medewerking van)
een groot aantal RSM-collega’s, variërend van de
beleidsdirecteur tot het learning & innovation team, programma managers, studenten, alumni, de RSM
Executive Board, etc. Je bent een ondernemende trainee die kan coördineren en organiseren,
uitdagende deadlines in de gaten kan houden, afspraken kan vastleggen, maar ook mee kan denken
over hoe deze modules zo optimaal mogelijk te ontwerpen.

Management- en Stuurinformatie (MSI)
Doelstelling
Het MSI project heeft raakvlakken met vrijwel alle managementcycli en bedrijfsprocessen van de EUR.
Een bijdrage leveren aan MSI biedt derhalve een schat aan kennis en informatie over universitaire
processen, en de wijze waarop universitaire bestuurders de organisatie willen aansturen.
Als trainee ga je binnen MSI diverse werkzaamheden uitvoeren zoals het zelfstandig bedenken,
opstellen en organiseren van bijeenkomsten en communicatie uitingen, een bijdrage leveren aan het
operationaliseren van KPI’s door middel van het mede-opstellen van een functioneel ontwerp, aan
gebruikersinstructies en aan testen.
De trainee zal in voorkomende gevallen zelfstandig nieuwe aandachtspunten kunnen
uitzoeken/onderzoeken en volledig meedraaien in het projectteam. Het zelfstandig leiden van
deelprojecten kan onderdeel zijn van de werkzaamheden. Ook kan de trainee een bedrage leveren
aan het ontwerpen van rapportages en dashboards door middel van Design Studio.

