Vacature: Juridisch medewerker
De Gentse Studentenraad
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 UGent studenten bij de
centrale bestuursorganen van de universiteit, maar ook binnen de associatie en bij Stad Gent. Het grootste gedeelte
van het takenpakket van de Gentse Studentenraad is dan ook het werken aan en verdedigen van inhoudelijke
dossiers, zoals lesopnames, mentaal welbevinden of taalbeleid.

De Dienst StudentenActiviteiten
De Dienst Studentenactiviteiten ondersteunt de socio-culturele initiatieven ten behoeve van alle studenten aan de
Universiteit Gent. Deze doelstelling wenst de dienst te realiseren door alle studenten de kans te bieden om ongeacht
de eigen financiële draagkracht te participeren in de organisatie van en de deelname aan studentenactiviteiten in
zo ruim mogelijke zin georganiseerd door studentenverenigingen erkend door de Universiteit Gent (art 1 van het
besluit d.d. 18/05/2018 houdende het statuut van de coördinator van de Dienst StudentenActiviteiten).

Het project
Tijdens de verwerking van de subsidies kwamen onduidelijkheden aan het licht binnen het Reglement betreffende
de Studentenverenigingen. Hierdoor ontstond er regelmatig discussie, waardoor kostbare tijd werd verloren. Naast
de onduidelijkheden staan ook nog zaken vermeld die niet meer van toepassing zijn, of belangrijke zaken die niet
vermeld zijn. De bevoegdheden zijn niet eenduidig verdeeld of vallen steeds op de schouders van de
studentenbeheerder.
Het project heeft als doel om:
-

De werking van de Dienst StudentenActiviteiten, de studentenraden en -verenigingen op
elkaar af te stemmen en onderlinge processen te vereenvoudigen.
Duidelijkheid creëren over waar en hoe de juiste informatie kan gevonden worden voor
de gebruikers.
Vereenvoudiging van de huidige reglementen en statuten, alsook het opstellen van
eventueel bijkomende reglementen.

Tijdens je functie zal je voornamelijk met verschillende stakeholders in contact komen om zo de huidige situatie te
leren kennen. Daarna zal, in samenspraak, een actieplan worden vooropgesteld waaraan een prioriteitenlijst wordt
gekoppeld. Hierna zal het takenpakket bestaan uit het herschrijven van de bestaande reglementen afgestemd op

de noden van de verschillende partijen. Dit met inbegrip van toekomstige ontwikkelingen binnen de organen en de
grenzen waarin ze opereren.

Het profiel
-

Je bent een student van de associatie UGent (HoWest, HoGent, Artevelde, UGent)
Je hebt voorkennis inzake reglementering
Je kan pro-actief en zelfstandig werken, maar ook tijdig communiceren wanneer er
problemen zouden zijn
Je hebt een heldere en verzorgde schrijfstijl
Je bent organisatorisch sterk
Optioneel: Je studeert Rechten of hebt ervaring met het schrijven van juridische teksten
Optioneel: Je hebt ervaring binnen één of meerdere verenigingen of studentenraden die erkend
zijn aan de UGent.

Het aanbod
-

Een contract van 40 uur, waar je flexibel je uren kan invullen.
Verloning aan loonschaal 3.1
Een inhoudelijke job waarbij je iets kan bijdragen aan de studentenpopulatie en de algemene
werking van de universiteit
Voldoende autonomie en verantwoordelijkheid
Samenwerking met sterk geëngageerde studenten met een zeer diverse achtergronden

Graag ontvangen we je CV en motivatiebrief ten laatste op 20 april 2019 via vacature@gentsestudentenraad.be.
Vervolgens zullen we schriftelijk contact opnemen op maandag 22 april.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 24 en 25 april waarna tewerkstelling volgt vanaf maandag 29
april.

