
 
 

 
 
Als medewerker studentenzaken zorg je ervoor dat studenten een fantastische ervaring hebben bij 
Codam! Je biedt ondersteuning en begeleiding aan (toekomstige) studenten tijdens de "Selectie Piscine" 
en later in het curriculum. 
 
Je maakt deel uit van een team van gedreven en ambitieuze mensen die het verschil willen maken voor 
de toekomstige generatie in tech. Zou dit jouw droombaan kunnen zijn? We think so! 
 
We zoeken iemand die makkelijk benaderbaar en enthousiast is, maar ook georganiseerd en met oog 
voor detail. Iemand die energie krijgt van anderen helpen hun potentieel te maximaliseren. 
 
Codam is de enige peer-to-peer programmeer opleiding in Nederland waar studenten in 3 jaar worden 
opgeleid tot de volgende generatie vooraanstaand tech talent! Het onderwijsmodel is innovatief en ingericht 
om inclusieve oplossingen te ontwerpen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 
 
Waarmee je aan de slag gaat 
• Studenten welzijn 

o Het eerste aanspreekpunt voor studenten en “Piscine” kandidaten 
o Ondersteuning bieden bij alledaagse vragen en behoeften 

• Onderwijsondersteuning 
o Monitoren van aanwezigheid en voortgang van studenten en eventuele knelpunten 

identificeren en verbeteren 
o Regelmatig contact opnemen met studenten om hun behoeften te begrijpen 
o Afhandelen van diverse verzoeken, zoals bewijs van inschrijving en aanpassingen op het intranet 

• Codam Campus Life 
o Verzorgen van alle informatievoorziening naar studenten (o.a. wekelijkse Standups en 

community e-mails) 
o Organiseren en onderhouden van een actieve en betrokken studentengemeenschap 

 
Wat ons blij maakt 
• Enthousiast over de missie van Codam en het innovatieve onderwijsmodel 
• Open, empathisch en positief ingesteld 
• Goede organisatievaardigheden 
• Creatief en durft “out of the box” te denken 
• Ervaring met werken met jongvolwassenen. Achtergrond in pedagogiek of psychologie is een plus 
• Ervaring met werken in Excel. Ervaring met Python is een plus 
• Goede communicatievaardigheden 
• Vaardig in de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als schrift 
 
Wat wij jou bieden 
• Onderdeel van een klein, agile en gepassioneerd team 
• Mogelijkheid om echt een verschil te maken in een impactvolle organisatie 
• Werken in hartje Amsterdam, op een state-of-the-art campus omringt door studenten. 
• Fulltimebaan (40 uur), start zo snel mogelijk 
• Marktconform salaris 
 
Volgende stap 
• De vacature is gepost op 4 januari 2021 en nog steeds beschikbaar 
• Herken je je in de bovenstaande beschrijving: Solliciteer dan hier: 

https://codam.homerun.co/student-affairs-supervisor  
• Heb je eerst nog vragen, stuur dan een mail naar jobs@codam.nl  
 
 
Mensen met ervaring met het Codam-onderwijsmodel, bijvoorbeeld door deel te hebben genomen aan 
een Selectie Piscine, worden aangemoedigd om te solliciteren. 
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