
Al sinds 1948 zet Studievereniging der Psychologie Labyrint zich
in voor psychologiestudenten in Leiden. Met een ledenaantal van
rond de 2600 is Labyrint momenteel de grootste
psychologievereniging van Nederland. Labyrint vertegenwoordigt
zowel studenten van de internationale als de Nederlandse
Bachelor, alumni & masterstudenten. Een samenwerking met
Labyrint betekent dus de kans op een ontzettend groot bereik.
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Vacaturepagina
 

Labyrint biedt de mogelijkheid om uw
vacatures op de vacaturepagina te
plaatsen. Op deze manier bereikt u snel
uw doelgroep. Al onze leden zijn WO
opgeleid. Onze masterstudenten volgen
diverse masters: van Economic &
Consumer Psychology tot Clinical
Psychology tot Applied Cognitive
Psychology  tot Methodology &
Statistics.  

Social Media

Met boven de 1300 volgers op
Instagram, boven de 2000 volgers op
Facebook en ruim 2100 volgers op
LinkedIn zijn onze social media
platformen een efficiënte manier om
uw boodschap onder onze leden te
communiceren. Informeer bij onze
Commissaris Extern naar de
mogelijkheden!

Samenwerkingsmogelijkheden



Maandelijkse Nieuwsbrief

De eerste dag van de maand sturen we naar
al onze leden de maandelijkse nieuwsbrief.
Heeft u een vacature, onderzoek, verhaal of
evenement dat u zou willen promoten?
Plaats het in de nieuwsbrief  en bereik in
een keer een grote groep
psychologiestudenten.

Posters
 

Dagelijks komen er leden langs in ons
hok en lopen er studenten door de
faculteitsgangen. Labyrint heeft twee
prikborden op de gang van de faculteit
en een prikbord in het hok. Wilt u uw
bedrijf promoten onder zowel studenten
van de Faculteit der Sociale
Wetenschappen als leden van Labyrint.
Promoot uw bedrijf doormiddel van
posters op onze prikborden.

De Almanak

Elk jaar brengt Labyrint een Almanak
uit voor al haar actieve leden. Deze
Almanak is voor velen een mooie
herinnering van wat er dat jaar allemaal
gebeurd is. Wilt u uw organisatie
promoten onder onze actieve leden op
een tijdloze manier? Investeer in een
advertentie  in onze mooie Almanak.

Verenigingsblad DeSofa

De Redactie van DeSofa brengt elk jaar
drie edities van het Verenigingsblad uit.
Elk met een ander thema. Dit blad
wordt naar al onze leden gestuurd en is
een toegankelijke manier om uw
organisatie te promoten. Heeft u of uw
bedrijf interesse in het plaatsen van een
advertentie in een of meerdere edities
van DeSofa, neem dan contact met ons
op.
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Promotie op Activiteiten

Reizen

Labyrint organiseert jaarlijks 4 reizen. De
lange studiereis, de korte studiereis, het
allejaarsweekend en het eerstejaarsweekend.
Zou u uw logo willen koppelen aan onze
reis, goodies willen geven of op andere
wijze betrokken willen raken? Neem dan
contact op met de Commissaris Extern. 

Bedrijvendiner

Jaarlijks organiseert Labyrint het
Bedrijvendiner. Hier krijgen bedrijven
en studenten de kans om kennis te
maken tijdens een heerlijk diner. Zou u
hier aan mee willen doen, uw bedrijf
willen promoten of deze activiteit op
andere wijze willen steunen? Neem dan
contact met ons op.

Blue Monday Run

Dit jaar organiseert Labyrint voor het
eerst een Blue Monday Run om geld op te
halen voor Stichting MIND en aandacht
te vragen voor mentaal welzijn. Zou u
willen helpen bij dit evenement of hier
uw bedrijf willen promoten doormiddel
van banners, een logo of iets anders?
Informeer voor de mogelijkheden bij de
Commissaris Extern.

Congres & Informatiemarkt

Jaarlijks organiseert Labyrint het
Psychologie Toekomst Perspectief
Congres met een informatiemarkt.
Naar dit Congres komen ongeveer 400
studenten en 35 sprekers. Zou u met
uw bedrijf willen spreken op het
congres, staan op de informatiemarkt
of goodies aan de goodiebag toe willen
voegen? Bespreek de mogelijkheden
met de Commissaris Carrière.
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https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/Carriere/1

