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“Heel fijn dat Anne ervoor gezorgd heeft dat al het materiaal voor de training op tijd in de bus lag en ik 
daardoor met een goed gevoel de training in kon gaan!’ Lijkt het jou leuk om ervoor te zorgen dat al ons 

trainingsmateriaal er netjes uit ziet en op orde is? Kun jij secuur werken en heb je oog voor detail?  En wil jij 

bijdragen aan een snelgroeiende trainingsorganisatie? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! September 

zoekt per direct een enthousiaste werkstudent/projectondersteuner.  Jouw werkdag is geslaagd wanneer al 

het materiaal aan het einde van de dag netjes verstuurd is en alles op orde is, zodat onze trainers goed hun 

werk kunnen doen. September staat voor elke dag groeigeluk door aandacht voor het individu en een 

positieve benadering. Wij vinden het belangrijk dat je ook tijdens je bijbaan jezelf blijft ontwikkelen en 

uitdagen.  

 

Wat ga je doen? 
• Je zorgt ervoor dat ons trainingsmateriaal er picobello uit ziet  
• Je gaat je powerpoint skills verder ontwikkelen door te helpen bij het aanpassen van 

trainingen  
• Je gaat lekker veel stappen zetten op een dag: je wordt verantwoordelijk voor het versturen 

& ophalen van het trainingsmateriaal 
• Je wordt onze certificatenkoning/koningin: je ondersteunt bij het maken van certificaten  
• Appgroepen aanmaken wordt jouw middle name  
• Je werkt samen met onze toppers Tom, Marloes, Rachel en Mirjam in het team product  

 

Wij zoeken een 

werkstudent/  

projectondersteuner 

trainingen die samen met 

ons iedere dag wil gaan voor 

groeigeluk  

Joehoe!  

Werkstudent/projectondersteuner bij September  
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Wat krijg jij hiervoor terug? 

• Een leuke bijbaan bij de gezelligste organisatie van Utrecht.  
• Heel veel waardering: jouw collega’s van de afdeling gaan heel blij zijn met jouw hulp!  
• Een nul-urencontract met een uurloon van € 10,50 per uur.  
• Een jong bedrijf waarin je veel ervaring kunt opdoen naast je studie.   
• Flexibele werktijden en -dagen.  
• Je wordt zo ingepland dat het goed te combineren is met tentamens en drukkere 

studieperiodes.  
• Uitgebreide avocado/zalm/geitenkaastosti lunches, pingpongsessies, borrels en 

verrassende uitjes. 

Wie zoeken wij? Jij: 
• Bent eerste- of tweedejaars student en nog minimaal 3 jaar aan het studeren. 
• Woont in Utrecht.  
• Bent secuur en let op details.  
• Bent 8-16 uur per week beschikbaar.  
• Vindt het fijn om anderen verder te kunnen helpen.   
• Zoekt een leuke en zinvolle invulling voor een bijbaan naast je studie!  

 
 

Wie doet de functie nu? 

 

Anne: ‘Het leuke aan het trainingsmateriaal van September is dat 
er met superveel verschillende werkvormen wordt gewerkt 
tijdens een training. Wanneer jij verantwoordelijk bent voor het 
materiaal, zorg jij ervoor dat alle trainingen van start kunnen gaan 
en dat er aan het einde van een training een hoop blije gezichten 
zijn van de deelnemers. Het leuke is dat je een kijkje krijgt in de 
inhoud van veel verschillende soorten trainingen. Niet alleen het 
in elkaar zetten van een powerpoint hoort daarbij, maar ook het 
maken van een einddocument of een certificaat. Je werkt mee aan 
het grote geheel van een training, iets wat ik heel cool vond!’ 

 
 
 
 
 

 


