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VACATURE VOORZITTER FAST UNIVERSITEITSFONDS DELFT 
 

Het Universiteitsfonds Delft ondersteunt de TU Delft door bij te dragen aan onderzoek, onderwijs en 
talentontwikkeling. Een onderdeel hiervan is het steunen van studenten doormiddel van grants voor 
ambitieuze projecten of ideeën.  

Om deze studenten te bereiken en een laagdrempelige aanvraagprocedure op te zetten is in 
september 2019 FAST opgestart. FAST (Funding Ambitious Students TU Delft) bestaat uit 4 studenten 
die aanvragers van antwoorden en advies voorzien in de vorm van contact via email, online 
videogesprekken en een wekelijks spreekuur in de Aula.  

De FAST studentcommissie is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter houdt je overzicht, zit 
je de wekelijkse FAST vergadering voor en zorg je dat deadlines gehaald worden. Je bent het 
aanspreekpunt voor de medewerkers van het Universiteitsfond Delft, waar de FAST commissie onder 
valt. Ook zal je, net als de andere FAST leden, alle grant aanvragen controleren, behandelen en 
checken of achteraf aan alle verplichtingen is voldaan.  

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

 Aanpakt en het leuk vindt om een team te coachen 
 Kritisch denkt en initiatief neemt 
 Communicatief sterk is, zowel mondeling als schriftelijk 
 Vloeiend Engels spreekt, zowel mondeling als schriftelijk 
 Accuraat is (nauwkeurig en zorgvuldig) 
 Vanaf november 2021 minimaal één jaar beschikbaar is 

Wij bieden: 

 Een prima vergoeding via Flex Delft 
 Een gezellige studentencommissie waarmee je samenwerkt 

Wij zijn vanaf november 2021 op zoek naar een vierde FAST lid, bij voorkeur iemand die zich in de 
Bachelor of begin Master fase bevindt. De functie zal gemiddeld 4-8 uur per week beslaan. Vanwege 
de huidige coronamaatregelen werken we nog gedeeltelijk online, maar we vergaderen weer 
wekelijks op ons kantoor in de Library. 

Heb je nog vragen of wil je solliciteren? Mail je vragen of motivatie en CV voor 15 oktober 2021 naar 
fast-fund@tudelft.nl en wie weet zien we je binnenkort bij een sollicitatiegesprek! 

Met vriendelijke groet,  
Het FAST team 

 

  Anniek 

Job 

Heleen 

Olivia 



 

 

VACANCY CHAIR(WO)MAN FAST DELFT UNIVERSITY FUND 

The University Fund Delft supports the TU Delft by contributing to research, education and talent 
development. Part of this is supporting students by providing grants for ambitious projects or ideas.  

To reach these students and to set up an accessible application procedure, FAST was launched in 
September 2019. FAST (Funding Ambitious Students TU Delft) consists of 4 students who provide 
applicants with answers and advice in the form of contact via email and video calls as well as a 
weekly consultation hour in the Aula.  

The FAST student committee is looking for a new chair(wo)man. As chair(wo)man you keep an 
overview, you chair the weekly FAST meeting and make sure that deadlines are met. You are the 
contact person for the employees of the Delft University Fund, to which the FAST committee 
belongs. You will also, like the other FAST members, check all grant applications, process them and 
check if all requirements have been met afterwards.  

We are looking for someone who is: 

 Takes action and enjoys coaching a team 
  Thinks critically and takes initiative 
 Works in an organized way and enjoys working with a motivated team 
 Communicatively strong, both verbally and in writing 
 Is fluent in English, orally as well as in writing 
 Accurate and careful 
 Is available from November 2021 for at least one year 

We offer: 

 A fair compensation through Flex Delft 
 A pleasant student committee with which you work together 

We are looking for a fourth FAST member from November 2021, preferably someone in the Bachelor 
or early Master phase. The position will cover 4-8 hours per week on average. Due to the current 
coronation measures, we are still partly working online, but we will meet weekly at our office in the 
Library. 

Do you have any questions or would you like to apply? Mail your questions or motivation and CV to 
fast-fund@tudelft.nl before October 15th 2021 and who knows, we might see you soon  an 
interview! 

With kind regards,  
The FAST team 
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