
Commissielid Vormgeving en Techniek
Vacature Graphic designer
Ben jij in staat om je creatieve ideeën om te zetten naar een visueel meesterwerk? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Taakomschrijving:
Als Graphic designer bij MUSA ontwerp jij op verzoek van de commissie Evenementen
flyers voor onze activiteiten en evenementen en maak je mooie graphics voor op onze site.
Verder denk je mee over de vormgeving van onze huisstijl en over het uitbouwen van onze
naamsbekendheid

Wij vragen:
- Creativiteit en oog voor detail
- Ervaring met Adobe Photoshop en/of Adobe illustrator en/of Adobe InDesign of de

bereidheid hier aanvullende trainingen voor te volgen
- Ervaring met Canva

Wij bieden:
- Een gezellig team
- Leermogelijkheden en het opbouwen van een portefeuille
- De mogelijkheid om jouw stempel achter te laten voor toekomstige generaties

moslimstudenten op de UvA!

Member Design and Technology
Vacancy Graphic designer
Are you able to transform your creative ideas into a visual masterpiece? Then we are looking
for you!

Job Description:
As Graphic designer at MUSA, you will design flyers for our activities and events at the
request of the Events Committee and create beautiful graphics for our site. Furthermore, you
will think along about the design of our corporate identity and about building our brand
awareness

We ask:
Creativity and an eye for detail
Experience with Adobe Photoshop and/or Adobe illustrator and/or Adobe InDesign or the
willingness to take additional training for this
Experience with Canva

We offer:
A cozy team
Learning opportunities and building a portfolio
The opportunity to leave your mark for future generations of Muslim students at UvA!



Commissielid Media en Marketing
Vacature Webdeveloper

Taakomschrijving:
Ben jij in staat om je creatieve ideeën om te zetten naar een visueel meesterwerk? Dan zijn
wij op zoek naar jou!

Taakomschrijving:
Als webdeveloper bij MUSA werk jij op verzoek van de commissie Media en Marketing aan
onze website. Hierbij kan je denken aan het opzetten van een forum, een
ticketbetaalsysteem via Woocommerce en het verder (technisch) uitbouwen van de website.
Verder denk je mee over de vormgeving van onze huisstijl en over het uitbouwen van ons
'merk'.

Wij vragen:
- Kennis van HTML, CSS, PHP en Wix of bereidheid om hier aanvullende trainingen

over te volgen
- Ervaring met Woocommerce of soortgelijke applicaties

Wij bieden:
- Een gezellig team;
- De mogelijkheid om een portfolio op te bouwen;
- De mogelijkheid om jouw stempel achter te laten voor toekomstige generaties

moslimstudenten op de UvA!

Commissioner Media and Marketing
Vacancy Web developer

Job Description:
Are you able to turn your creative ideas into a visual masterpiece? Then we are looking for
you!

Job Description:
As a web developer at MUSA, you will work on our website at the request of the Media and
Marketing committee. This includes setting up a forum, a ticket payment system via
Woocommerce and further (technical) development of the website. Furthermore, you will
think along about the design of our corporate identity and about building our 'brand'.

We ask:
Knowledge of HTML, CSS, PHP and Wix or willingness to take additional training on these
topics.

We offer:
A cozy team;
The opportunity to build a portfolio;
The opportunity to leave your mark for future generations of Muslim students at UvA!


