
Nexus Connect zoekt ambassadeurs! 
Nexus Connect, het jongerenonderdeel van het Nexus Instituut zoekt per februari 2016 
enthousiaste ambassadeurs. Het Nexus Instituut is een onafhankelijk cultuurfilosofisch instituut, 
dat al 25 jaar tijdschrift Nexus publiceert en grote lezingen, masterclasses, symposia en 
conferenties organiseert. 

Nexus Connect organiseert rondom de Nexus-evenementen en -uitgaves bijeenkomsten voor 
jongeren. We stimuleren intellectuele discussies en laten jongeren persoonlijk kennismaken 
met inspirerende sprekers van over de hele wereld – zoals Nobelprijswinnaar Mario Vargas 
Llosa, lord Robert Skidelsky en neurofilosoof Patricia Churchland. Zo dragen we bij aan de 
brede, culturele vorming van onze leden. 

Het afgelopen jaar is het aantal Connect-leden sterk gegroeid door de inzet van onze 
ambassadeurs en samenwerkingen met andere jongerenorganisaties. Om ook dit jaar interessante 
Connect-activiteiten te organiseren, zoeken we vriendelijke en slimme vrijwilligers. We 
verwachten dat je aanwezig bent bij de Nexus-evenementen en ongeveer eens in de twee 
maanden bij een gezamenlijk overleg.  

Wat doe je als ambassadeur? 
Als Connect-ambassadeur ondersteun je de coördinator van Nexus Connect bij het 

• bekendmaken van Nexus Connect onder jongeren;
• werven van nieuwe Connect-leden;
• organiseren van activiteiten van Nexus Connect;
• bijhouden van social media: links, lees- en kijktips;
• recenseren van goede boeken voor de Nexus Leestafel.

Wie ben je? 
Je behoort zelf tot de doelgroep van Nexus Connect en hebt aantoonbare affiniteit met de missie 
van het Nexus Instituut. Je durft je eigen mening te geven, maar kunt ook goed luisteren naar 
anderen. Je bent betrouwbaar, communicatief vaardig, breed ontwikkeld en praktisch ingesteld. 

Wat mag je verwachten? 
• Persoonlijke ontmoetingen met de grootste denkers van dit moment;
• een kijkje achter de schermen bij een gerenommeerd cultureel instituut;
• nieuwe kennissen en vrienden;
• een gratis jaarabonnement op het tijdschrift Nexus;
• gratis toegang tot en vrijkaarten voor de Nexus-activiteiten;
• reiskostenvergoeding in overleg.

Reageren kan tot en met 20 februari 
Stuur je CV en een korte motivatiebrief naar: 
Nexus Instituut,  
t.a.v. Thomas Heij 
heij@nexus-instituut.nl 

Voor meer informatie zie: www.nexus-instituut.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 


