Werkstudent
Zoek jij een bijbaan in een juridische omgeving? Solliciteer dan als moderator bij OSR juridische
opleidingen.
OSR biedt opleidingen, trainingen en cursussen voor professionals in een juridische context. Kom jij
docenten en cursisten ondersteunen tijdens lesdagen?
Als moderator draag je je steentje bij aan een optimale cursusbeleving van onze deelnemers en
docenten. Dat doe je door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
• Het modereren van online cursusdagen, zowel via Zoom, Teams of Big Blue Button, de online
vergadertool van Canvas LMS. Bij het modereren zorg je ervoor dat aan het begin van de
bijeenkomst alle cursisten ingelogd zijn en je zet de powerpoint presentaties klaar voor de
docenten. Tijdens de cursusdag zet je polls klaar, deel je deelnemers in in break-out rooms
en wissel je presentaties als dat nodig is. Kortom, je doet de technische begeleiding van de
online cursusdag.
• Bij onze fysieke bijeenkomsten op verschillende locaties in de buurt van Utrecht werk je als
host. Dat betekent dat je de docent en cursisten welkom heet aan het begin van de dag en
dat je de aanwezigheid van cursisten registreert.
Bij zowel klassikale als online cursusdagen ben je hiermee het drukst aan het begin van de dag.
Daarna volgen rustiger uren waarin je administratieve taken uitvoert, zoals:
• PowerPoint presentaties van docenten omzetten in onze huisstijl
• De online leeromgeving opzetten voor nieuwe cursussen
• Inschrijvingen verwerken in ons contactsysteem
• Het beantwoorden en verwerken van e-mails
• Aanpassingen doorvoeren in ons contactensysteem
Je kunt zelf aangeven op welke dagen je beschikbaar bent, meestal werken we daarbij één á twee
maanden in het voren. Hoeveel je werkt, hangt dus af van jouw mogelijkheden en kun je zelf
bepalen.
Wat verwachten we van jou?
• je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent betrouwbaar;
• je bent communicatief vaardig en klantgericht;
• je krijgt geen stress als er technisch even iets mis gaat met een verbinding, inloggen etc. en
zoekt daarbij naar een goede oplossing;
• je bent hbo- of WO student;
• je werkt nauwkeurig.

Wat bieden we jou?
• je kunt flexibel werken, afhankelijk van je rooster en wensen
• je werkt in een klein team met een informele sfeer
• een vast salaris van € 12,50 per gewerkt uur, excl. vakantietoeslag en verlofcompensatie.
Ben jij onze nieuwe moderator?
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Ellen Blonk (06 – 2707 5013).
Sollicitaties mogen ook gericht worden aan Ellen Blonk.

