Studentenhuis De Therminal
Hoveniersberg 24, 9000 Gent
info@gentsestudentenraad.be
09 264 70 88

Coördinator (m/v/x)
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 de
stad Gent. Het is tevens de stem van de student in alle centrale bestuursorganen van de
Universiteit Gent.
Jaarlijks neemt de Gentse Studentenraad meerdere jobstudenten aan om haar bestuur te
ondersteunen. Deze ondersteuning is heel divers, van het schrijven van dossiers, tot het
organiseren van vergaderingen, evenementen voor studentenvertegenwoordigers en ook de
verkiezingen voor de studentenraden ondersteunen. De coördinator is de schakel tussen de
medewerkers en het bestuur. Hij of zij stuurt, in overleg met het bestuur, de medewerkers aan en
ondersteunt het bestuur waar nodig.

Functiebeschrijving
De coördinator zorgt voor de praktische uitwerking van de beslissingen van het bestuur en stuurt
samen met het bestuur de andere medewerkers aan. De coördinator is de schakel tussen de
medewerkers en het bestuur. Hij of zij is flexibel beschikbaar en helpt bij de voorbereidingen van
vergaderingen en projecten.
•
•
•
•
•

Je neemt initiatief bij het uitwerken van de lopende projecten i.s.m. het bestuur
Je werkt actief mee aan de praktische organisatie binnen de Gentse Studentenraad
Je bent aanwezig op de wekelijkse vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
Je bent communicatief vaardig en kan zelfstandig werk leveren
Je kan goed in team samenwerken en je weet hoe een groep aan te sturen

Aanbod
•
•
•
•
•

Een vaste studentenjob gedurende de 24 lesweken
Flexibele uren en verloning aan loonschaal 4.1
Een inhoudelijke job waarbij je iets bijdraagt aan de studentenpopulatie
Voldoende autonomie en verantwoordelijkheid
Een jong en gedreven team

Verwacht
•
•
•
•
•
•

Je bent een student van de associatie UGent (Howest, HoGent, Artevelde, UGent)
20 uur per week - in onderling overleg - tijdens de lesweken
Je bent proactief, gedreven en neemt voldoende initiatief
Je hebt een vlotte pen, bent nauwkeurig en correct in je schriftelijke communicatie
Je bent organisatorisch sterk en bent een teamspeler
Je kan voldoende tijd vrijmaken voor de Gentse Studentenraad

Interesse in deze vacature? Aarzel niet langer en stuur snel je cv en motivatiebrief door voor 1
augustus via info@gentsestudentenraad.be. Hopelijk tot snel!
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