Functieprofiel

vicevoorzitter
De Gentse Studentenraad is op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter om haar organisatie te
helpen leiden. Deze persoon staat mee in voor een performante functionering van de
dagelijkse werking van de studentenraad, een goede aansturing en coördinatie van
stafmedewerkers, de communicatie naar de buitenwereld (pers en andere) toe, het financieel
beleid en de consistentie van het beleid. Daarnaast zit hij/zij het Dagelijks Bestuur en de
Algemene Vergadering voor en is hij/zij samen met de voorzitter het contactpunt bij uitstek
voor iedere student en zo ook voor de beleidshoofden van Stad Gent en Universiteit Gent.
Samen met je dagelijks bestuur stel je een beleidsplan op en streef je dit gedurende je mandaat
na.

Profiel
-

Je hebt ervaring en interesse in vertegenwoordiging.
Je bent gekend met de structuur van de Universiteit Gent.
Je beschikt over een kritisch denkvermogen.
Je hebt een onvermoeibare motivatie.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en visie.
Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden, tact en zin voor compromis.
Je bent voor minstens 27 studiepunten ingeschreven aan de Universiteit Gent voor het
academiejaar 2019-2020.

Taken
-

Je vertegenwoordigt 40.000 studenten op de verschillende niveaus.
Je stuurt mee een team aan van bestuursleden en stafleden.
Je verzorgt de contacten van de studentenraad binnen het universiteitsbestuur; zowel
op een formele als op een informele manier.
Je stelt samen met je dagelijks bestuur een beleidsplan op en springt bij waar nodig.
Je verzorgt mee de begroting en de financiën van de Gentse Studentenraad.
Je vertegenwoordigt mee de studenten in de pers.

Wij bieden
-

Een onvergetelijke ervaring.
Een jonge, dynamische en dankbare omgeving.
De kans om je vergadertechnieken en om je samenwerkingscompetenties te
optimaliseren.
De mogelijkheid om het (studenten)beleid aan de Universiteit Gent mee vorm te geven.

Praktische informatie
-

Je wordt verkozen op de Algemene Vergadering van mei van het academiejaar
2018-2019 van de Gentse Studentenraad.
Kandidaturen indienen bij voorzitter@gentsestudentenraad.be.

De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt alle studenten van de Universiteit Gent. Ze streeft naar
een inclusieve en diverse studentenvertegenwoordiging. Voor vragen of verdere toelichting kan je
terecht bij Sarah Van Acker (voorzitter; voorzitter@gentsestudentenraad.be) , of Feliciaan De
Palmenaer (vicevoorzitter, vicevoorzitter@gentsestudentenraad.be).

