Functieprofiel

bestuurslid digitalisering
De Gentse Studentenraad is op zoek naar een bestuurslid Digitalisering. Deze persoon is lid
van het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigt de studenten van de Universiteit Gent in alle
dossiers met digitale aspecten. Daarnaast heeft zij of hij de verantwoordelijkheid om dossiers
die in de ICT-(gebruikers)commissie besproken worden actief op te volgen. Bovendien kijkt hij
of zij uit naar mogelijke (digitale) vereenvoudigingen in de werking van de Gentse
Studentenraad en biedt hij/zij technische ondersteuning aan de Gentse Studentenraad en alle
Facultaire studentenraden. Samen met het bestuur stelt deze persoon een beleidsplan op en
werkt dit zo goed mogelijk uit. Het valt deze persoon toe de Gentse Studentenraad te
vertegenwoordigen in zijn of haar beleidsdomein.

Profiel
-

Je hebt ervaring en interesse in vertegenwoordiging.
Je bent bekend met de structuur en het beleid van de Universiteit Gent (vooral op het
vlak van ICT-dossiers).
Je beschikt over een kritisch denkvermogen.
Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden, tact en zin voor compromis.
Je bent voor minstens 27 studiepunten ingeschreven aan de Universiteit Gent voor het
academiejaar 2020-2021.
Je bent vertrouwd met Microsoft-Office en Google Drive.
(Je kan bij voorkeur met computers overweg )

Taken
-

-

Je vertegenwoordigt, samen met je mede-studentenvertegenwoordigers, de studenten
op de ICT-(Gebruikers)commissie van de Universiteit Gent.
Je houdt je bezig met grote ICT-projecten aan de UGent, onder andere de
verderzetting van het project onderwijslogistiek en visualisatie van het lesrooster, het
Bring Your Own Device project en de digitale transities die door de corona-crisis in gang
zijn gezet.
Je zoekt naar mogelijkheden tot verbetering van de digitale werking van de
universiteit, met de student als doelpubliek.

-

Je onderhoudt de digitale infrastructuur van de Gentse Studentenraad, en geeft
technische ondersteuning aan studentenvertegenwoordigers.
Je stelt (eventueel in samenwerking met andere bestuurs- en stafleden) inhoudelijke
dossiers en standpunten op.

Wij bieden
-

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

Praktische informatie
-

Je wordt verkozen op de eerste Algemene Vergadering van het academiejaar
2020-2021 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 Gülsüm (voorzitter; voorzitter@gentsestudentenraad.be) of Wout (vicevoorzitter;
vice@gentsestudentenraad.be).

