
 
 

 
Morgen zoekt DIS-coördinator 2020! 

 

Studenten voor Morgen, hét landelijke studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger 
onderwijs, is op zoek naar een DIS-coördinator. Ben jij een ondernemende teamspeler met een 
passie voor duurzaamheid en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Word dan DIS-
coördinator bij Morgen! 
 
 
Wat is de DIS?  
De Duurzame Introductie Stunt (DIS) is een initiatief van Studenten voor Morgen. Met studenten 
uit heel Nederland werken we aan het informeren van andere studenten rondom duurzaamheid 
en het organiseren van projecten op dit gebied. De DIS is een wedstrijd tussen 
studentenorganisaties uit diverse steden waarbij geprobeerd wordt een zo duurzaam mogelijke 
en toffe introductiestunt of week op te zetten. Hiermee willen we studenten op een leuke en 
toegankelijke manier kennis laten maken met duurzaamheid! Immers, een goed moment om 
aankomende studenten te bereiken is aan het begin van het nieuwe collegejaar. De 
introductieweken zitten vol met activiteiten waar duurzaamheid eenvoudig een plek in kan 
krijgen. Tijdens deze weken wordt een groep bereikt die grotendeels nog niet eerder met 
duurzaamheid in aanraking is gekomen. Door het competitie-element en de geldprijzen worden 
verenigingen gestimuleerd zich maximaal in te zetten.  
Als DIS-coördinator van Morgen ben je verantwoordelijk voor de Duurzame Introductiestunt. 
Samen met de secretaris en het bestuurslid Studentennetwerk van Morgen zorg je voor het 
werven van deelnemers, sponsoren en de uitvoering van de competitie. 
 

Wie zoeken wij? 

● Je bent student in het hoger onderwijs (HBO of WO)  
● Je hebt een brede interesse in duurzame ontwikkeling 

● Je bent communicatief sterk en onderhoudt makkelijk relaties 

● Je houdt van aanpakken, bent een teamspeler en hebt een proactieve houding 
● Je kan makkelijk anderen enthousiasmeren 
● Je bent goed in het leiden van projecten 

● Je bent van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 gemiddeld 10 uur per week beschikbaar 

● Je hebt geen vakantie gepland in de maand augustus 

 

Wat krijg jij ervoor terug? 

● Samenwerking met enthousiaste studenten door het hele land 

● Ontwikkeling op persoonlijk en professioneel gebied 

● Een flexibele functie met veel vrijheid  



● Een vrijwilligersvergoeding van 100 euro per maand 

 
Interesse?  
Lijkt het jou leuk om DIS-coördinator van Morgen te worden? Stuur dan uiterlijk 20 april je 
motivatiebrief, CV en minimaal één referentie (naam en telefoonnummer) naar 
dis@studentenvoormorgen.nl.  
 

Wie is Morgen? 

Morgen is het landelijk studentennetwerk voor een duurzame toekomst. We zetten ons in voor 
bewustwording van studenten en voor verduurzaming van hogescholen en universiteiten. In deze 
missie staan we niet alleen: samen met onze lidorganisaties, studenten en vrijwilligers kijken we 
verder dan vandaag. 
 

Wat doet Morgen nog meer? 

Met verschillende landelijke projecten werken we aan de verduurzaming van het hoger onderwijs. 
Naast de Duurzame Introductie Stunt organiseren wij nog meer evenementen. Zo verbinden we 
studenten met werkgevers op het Sustainability Career Event , zijn we politiek actief met het 
Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs, en presenteren we ieder jaar de ranking van 
universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid: de SustainaBul.  
 

Meer weten? 

Kijk voor meer informatie op www.studentenvoormorgen.nl, like ons op Facebook, volg ons op 
Twitter of maak een connectie met ons op LinkedIn!  
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