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Vacature: Staflid Onderwijs
De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de Universiteit Gent. Het is het overlegorgaan van de rechtstreeks
verkozen studentenvertegenwoordigers en verdedigt de belangen van alle studenten enerzijds binnen de universiteit, anderzijds
op associatieniveau en bij de stad Gent. Het is tevens de stem van de student in alle centrale bestuursorganen van de Universiteit
Gent.
De te behandelen dossiers binnen de Gentse Studentenraad worden onderverdeeld in verschillende beleidsdomeinen. Voor het
domein ‘onderwijs’ zijn we op zoek naar een inhoudelijk medewerker voor de lesweken van het eerste en tweede semester. De
verschillende onderwerpen – zoals bijvoorbeeld actief leren, lesopnames en oriëntering – worden inhoudelijk opgevolgd en
uitgewerkt, waarbij de nauwe samenwerking tussen het bestuurslid en het staflid centraal staat.

Functiebeschrijving
Als staflid Onderwijs zal je je in de eerste plaats toeleggen op de ondersteuning van de bestuurder Onderwijs. Meer bepaald
zorg je voor de inhoudelijke input, het opzoekingswerk en de voorbereidende documenten voor de verschillende werkgroepen
en projecten. Je helpt ook bij het uitwerken van projecten binnen dit domein. Daarnaast sta je in voor de praktische organisatie
en de notulen van de Werkgroepen Onderwijs. Als laatste zal je ook de algemene werking van de Gentse Studentenraad
ondersteunen, zowel binnen als buiten je beleidsdomein.
• Je neemt initiatief bij het opzoeken van inhoudelijke input voor de lopende projecten i.s.m. het bestuurslid Onderwijs.
• Je werkt actief mee aan ondersteuning van de verschillende projecten door het aanreiken en uitwerken van innovatieve
ideeën.
• Je verzorgt de praktische uitwerking van de Werkgroepen Onderwijs.
• Je neemt notulen tijdens de werkgroepen en verwerkt die tot een omstandig verslag.
• Je werkt actief mee aan de praktische organisatie binnen de Gentse Studentenraad.
• Indien nodig help je mee met het voorbereiden en verwerken van enquêtes of andere vormen van onderzoek door de
Gentse Studentenraad zelf.

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Flexibele uren
Verloning aan loonschaal 3.1
Een inhoudelijke job waarbij je iets bijdraagt aan de studentenpopulatie
Voldoende autonomie en verantwoordelijkheid
Een jong en gedreven team
Drie maanden vakantie en genoeg tijd tijdens de examens

Verwacht
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een student van de associatie UGent (HoWest, HoGent, Artevelde, UGent).
10 uur per week - in onderling overleg - tijdens de lesweken.
Je bent proactief, autonoom en neemt voldoende initiatief.
Je hebt een vlotte pen, bent nauwkeurig en correct in je schriftelijke communicatie.
Je toont interesse in het beleidsdomein onderwijs.
Je bent leergierig en kritisch ingesteld.
Je bent organisatorisch sterk en bent een teamspeler.
Je kan voldoende tijd vrijmaken voor de Gentse Studentenraad.
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Interesse in deze vacature? Aarzel niet langer en stuur snel je cv en motivatiebrief door vóór 3 september 2018 via
info@gentsestudentenraad.be en onderwijs@gentsestudentenraad.be. Kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden in de
week van 3 september.
Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar info@gentsestudentenraad.be en onderwijs@gentsestudentenraad.be en we
beantwoorden je vragen met plezier.
Hopelijk tot snel!
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