Stichting Migratierecht Nederland (SMN) zoekt een oproepkracht om webinars voor
advocaten vreemdelingenrecht te hosten.
Migratie is een van de grote maatschappelijk onderwerpen van onze tijd waar veel aandacht
voor is in de media en de politiek. Het is verbonden aan andere grote thema’s zoals de
economie en het klimaat, en zal in de komende decennia alleen maar hoger op de
maatschappelijke agenda komen te staan. Geen wonder dus dat de interesse in het
migratierecht groeit. Het is een rechtsgebied dat volop in beweging is, zich snel ontwikkelt en
sterk bepaald wordt door het Europese recht. SMN staat als kenniscentrum middenin het
rechtsgebied en volgt alle ontwikkelingen op de voet. We weten trends te duiden, informatie te
ontsluiten en kennis over te dragen. Wil je in een praktische functie bijdragen aan ons werk en
je verdiepen in het migratierecht? Dan is dit een baan voor jou.

Oproepkracht voor het hosten van webinars
Wat ga je doen?
Je neemt voorafgaand aan het webinar het programma door met de docenten
Je verzorgt de opening en afsluiting van het webinar en de introductie van de docenten;
je faciliteert de discussie
Je begeleidt het webinar technisch (via Zoom)
Je bedient de chatfunctie waarmee deelnemers vragen kunnen stellen
Je monteert de opname van het webinar
Wie is onze nieuwe collega?
Je bent verantwoordelijk en betrouwbaar. Je bent servicegericht, flexibel en kunt zelfstandig
werken. Je weet je goed te presenteren en hebt al enige ervaring met het hosten van (digitale)
meetings. Enige kennis van het migratierecht en interesse in migratieonderwerpen is
wenselijk; ervaring met het monteren van video-opnames is een pre. Je bent minimaal zes
maanden beschikbaar als oproepkracht.
Over Stichting Migratierecht Nederland
Het migratierecht is een uitdagend rechtsgebied waarin vakkennis en actuele informatie
cruciaal zijn voor de migratierechtpraktijk. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) is een
kenniscentrum dat hoogwaardige informatie- en kennisoverdracht aan advocaten en andere
professionals in het reguliere vreemdelingenrecht faciliteert. Dat doen we onder andere door
postacademisch onderwijs aan advocaten en andere professionals aan te bieden.
Wij bieden
Een leuke afwisselende baan met een grote verantwoordelijkheid, eigen initiatief en een
prettige en collegiale werkomgeving in Amsterdam. Daarnaast bieden wij een salaris in schaal
5 van de CAO Welzijn, goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en een
aanstelling voor 6 maanden.
Interesse?
Nadere informatie over de functie of de procedure kun je inwinnen bij cursuscoördinator
Bernice Boermans, liefst via e-mail (bboermans@stichtingmigratierecht.nl). Je sollicitatiebrief
en je cv kun je sturen naar info@stichtingmigratierecht.nl.

