
 Functieprofiel Senior Associate: Community - Ontdekken & kennismaken met het talent 

 High  Potential  Academy  bouwt  een  netwerk  van  de  meest  veelbelovende  kandidaten  en  bedrijven  waarin 

 wij  als  verbinder  en  sparringpartner  opereren.  Wij  adviseren  toptalent  en  organisaties  in  hun  zoektocht  en 

 verbinden  hen  met  elkaar.  De  meest  interessante  opdrachtgevers  en  talentvolle  kandidaten  werken  met 

 ons  vanwege  onze  oprechte  belangstelling  naar  de  drijfveren,  motivatie,  belangen  en  ambitie  van  de  ander. 

 Hierdoor  zorgen  we  voor  een  perfecte  match  en  bieden  we  extra  waarde  door  op  te  treden  als 

 sparringpartner.  We  willen  het  naadje  van  de  kous  weten  en  zullen  onze  mening  geven.  Zo  bouwen  we  een 

 stevig  fundament  voor  duurzame  relaties  met  onze  partners  en  kandidaten  en  zijn  wij  van  toegevoegde 

 waarde.  Wij  geloven  in  de  kracht  van  groepen  mensen  die  in  elkaar  willen  investeren  om  gezamenlijk  te 

 groeien: de community. Waar je met plezier energie in steekt, omdat die ook altijd terugkomt. 

 Verantwoordelijkheid en uitdaging 

 Als  Senior  Associate  ondersteun  je  de  Community  Manager  bij  het  verbinden  van  talent  aan  het  traject  .  Je 

 gaat  werken  met  eind  bachelor-/begin  masterstudenten  en  bent  het  externe  gezicht  voor  High  Potential 

 Academy  in  jouw  eigen  netwerk,  binnen  de  Studentflex-Community  (zusterorganisatie)  en  op  andere 

 plekken  waar  onze  doelgroep  zich  bevindt.  Jij  zorgt  ervoor  dat  toptalent  ons  weet  te  vinden  en  toetreedt  tot 

 ons  high-end  netwerk.  Hierdoor  stellen  wij  ons  netwerk  in  staat  om  het  maximale  uit  (de  start  van)  hun 

 carrière te halen. Daarnaast heb je een belangrijke rol als sparringpartner richting haar. 

 ●  Verbinden van nieuw toptalent aan High Potential Academy (4-8u/wk) 

 ○  Ambassadeur zijn in eigen netwerk 

 ○  Junior Associates begeleiden 

 ○  In contact zijn met studie- en/of verenigingen 

 ○  Acties initiëren & bestaande ideeën uitvoeren 

 ●  Behouden van kwaliteit van Community instroom (8-16u/wk) 

 ○  Gesprekken & telefonische intakes met ingeschreven (potentiële) Potentials 

 ○  Updaten en aanscherpen van onze database 

 ●  Ondersteunen  van  Community  Manager  bij  en  voorzien  van  input  m.b.t.  het  ontwikkelen  en 

 organiseren van activiteiten voor de Community (0-2u/wk) 

 ○  Ondersteunen team (wanneer beschikbaarheid toelaat) op andere taken. 

 Wie ben jij 

 ●  Jij  kent  de  doelgroep,  want  dit  ben  jij  zelf:  Je  hebt  de  ambitie  om  jezelf  te  ontwikkelen  tot  de  beste 

 sparringpartner van hen 

 ●  WO werk- en/of denkniveau 

 ●  Breed draagvlak in de studentenstad- universiteit, studenten- en studievereniging 

 ●  Beschikbaarheid van 24 uur per week voor minimaal een half jaar 

 ●  Verbindend,  je  wilt  mensen  met  elkaar  in  contact  brengen  en  krijgt  energie  om  resultaat  te  zien  van 

 jouw werken 
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 ●  Ondernemend,  je  trekt  de  kar  en  voelt  je  op  en  top  betrokken  bij  de  doelstellingen  en  toont  dat  in 

 jouw acties 

 ●  Kritisch,  je  bent  ervan  overtuigd  dat  een  positief  mensbeeld  gecombineerd  met  een  kritische 

 benadering  mensen  verder  brengt.  Je  bent  niet  bang  om  het  ongewenste  antwoord  te  geven  en 

 praat niemand naar de mond 

 ●  Eigentijds,  je  wilt  het  op  jouw  manier  doen,  maar  hoort  graag  wat  anderen  ergens  van  vinden  en 

 bent niet bang om hierop te acteren 

 Wat bieden we jou 

 ●  Een  ambitieuze,  mensgerichte  en  humorvolle  omgeving  met  een  duidelijke  missie  en  visie  en  veel 

 aandacht voor jouw persoonlijke groei 

 ●  De kans om impact te hebben in de bedrijfsvoering en het verschil te maken richting onze 

 kandidaten 

 ●  Je te ontwikkelen en leren opstellen als duurzame sparringpartner 

 ●  Salaris van 11,50 euro per uur (ex. vakantiegeld en vakantie uren reservering) 

 ●  Deelname aan het High Potential Academy-traject 

 ●  Deelname aan interne trainingen & performance cyclus 

 ●  Deelname aan kantooractiviteiten & externe events 

 Contactpersoon 

 Quirine de Planque 

 06-52326552 

 quirinedeplanque@hipoacademy.nl 

 E  info@hipoadademy.nl 
 I  www.hipoacademy.nl 

mailto:quirindeplanque@hipoacademy.nl
mailto:info@studentflex.nl
http://www.studentflex.nl/

