
GEZOCHT:

studentambassadeurs

“Ontwikkel jezelf, verbreed je 
netwerk, doe onvergetelijke 

ervaringen op en leer de politie 
op unieke wijze kennen”

Wil jij op jouw manier bijdragen aan de veiligheid in de samenleving en zou je de

verbindende factor willen zijn tussen studenten en de politieorganisatie? Dan is dit de

perfecte stage voor jou! Wij zijn op zoek naar zowel studentambassadeurs in Leiden als

in Den Haag.

Vereisten:

Je bent ondernemend, 

communicatief sterk, 

resultaatgericht, 

innoverend en legt 

makkelijk contact. 

Je bent student aan een 

HBO- of WO-opleiding, een 

achtergrond in 

veiligheidsvraagstukken is 

een pré. 

Je staat open voor een contract 

van 16-uur per week, waarbij de 

uren flexibel in te delen zijn. Hier 

staat een vergoeding tegenover. 

Inwerken zal rond juni 2020 

beginnen, en de stage duurt een 

jaar.

Functies in Leiden:

In Leiden ben je binnen de politie het aanspreekpunt

voor studenten en politiemedewerkers voor zaken die

betrekking hebben tot beide doelgroepen. Je gaat de

verbinding leggen door het integreren van

politievraagstukken in het onderwijs, innoveren van de

inzet van de politie, uitvoeren van onderzoek en het

organiseren van evenementen. Daarnaast ondersteun

en help je studieverenigingen in het contact met de

politie. Je zal werken op politiebureau Leiden

Langegracht.

Mocht je interesse hebben in de functie in Leiden,

stuur dan een mailtje met CV, cijferlijst en

motivatiebrief naar: Cathelijn.wendel@politie.nl

Functies in Den Haag: 

In Den Haag kom je specifiek te werken op de afdeling

DRIO (Dienst Regionale Informatie Organisatie), ook

wel “Intelligence” van de Eenheid Den Haag. Je werkt

mee aan het verbeteren van het intelligence product

van de afdeling, door kennis van buiten naar binnen te

brengen. De focus ligt op het aangaan en

onderhouden van samenwerkingsverbanden met

verschillende onderwijs- en kennisinstellingen. Ook

organiseer je evenementen en draag je waar mogelijk

bij aan onderzoek. Zelfstandigheid en inhoudelijke

bijdrage kunnen leveren zijn een pluspunt. Je zal

werken op het hoofdbureau van de eenheid aan de

Burgemeester Patijnlaan in Den Haag.

Mocht je interesse hebben in de functie in Den Haag,

stuur dan een mailtje met CV, cijferlijst en

motivatiebrief naar: Luc.meijer@politie.nl

Solliciteren kan tot 15 april 17:00 2020. Na je sollicitatie zullen we contact met je opnemen.  


