Functieprofiel

ENLIGHT Student-coördinator
In navolging van de Top van Goteborg (2017) heeft de Europese Commissie het European
University Initiative gelanceerd om het Europees onderwijslandschap te transformeren. Om de
vooropgestelde transformatie te kunnen bekomen, wordt er gestreefd naar een vernetwerking
van het hoger onderwijs door middel van de oprichting van de zogenaamde ‘Europese’
universitaire allianties. Sinds 2020 kan de Universiteit Gent zich samen met 8 andere
partnerinstellingen trots lid noemen van het ENLIGHT netwerk. Een belangrijke rol binnen het
hele ENLIGHT verhaal is weggelegd voor studenten die vertegenwoordigd worden door het
Student Network.
De Gentse Studentenraad is op zoek naar ENLIGHT student-coördinatoren om diens collega’s
te vervoegen binnen ENLIGHT. De student-coördinatoren vertegenwoordigen de studenten
van de Universiteit Gent binnen alle relevante vergaderingen op het ENLIGHT niveau. Ze
leveren het studentenperspectief binnen de work package discussies.

Profiel
-

Je hebt ervaring en interesse in vertegenwoordiging.
Je hebt een goed organisatievermogen en beschikt over een gezonde portie
enthousiasme.
Je bent vertrouwd met de structuur van de Universiteit Gent.
Je bent voldoende taalvaardig in het Engels (ENLIGHT lingua franca).
Je beschikt over een kritisch denkvermogen.
Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden, tact en zin voor compromis.
Je bent ingeschreven aan de Universiteit Gent voor het academiejaar 2021-2022.

Taken
-

Je vertegenwoordigt de UGent studenten op de vergaderingen van het Student
Network voor de komende 2 academiejaren.
Je bent tevens een volwaardig lid van de interne kerngroep ENLIGHT binnen de
studentengeleding.

-

Je volgt in samenspraak met je collega-studentcoördinatoren de Work Packages op
ENLIGHT niveau op.
Je neemt tevens mee deel aan de 2-wekelijkse interne UGent stuurgroep.
Je werkt samen met studentenvertegenwoordigers op verschillende niveaus waar het
zich toe leent.
Je stelt (eventueel in samenwerking met andere studentenvertegenwoordigers)
inhoudelijke dossiers op omtrent het ENLIGHT jaarthema.

Wij bieden
-

Een onvergetelijke ervaring.
Een jonge, dynamische en dankbare omgeving.
De mogelijkheid om het (studenten)beleid op ENLIGHT niveau en daarbuiten mee vorm
te geven.
Een onvergetelijk jaar.

Praktische informatie
-

Je wordt verkozen op de laatste Algemene Vergadering van het academiejaar 20202021 van de Gentse Studentenraad (4/5/2021).
Kandidaturen indienen bij bestuursverkiezingen@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 Sara Helsen (student coördinator, Sara.Helsen@UGent.be), Olivier De Bolster (Bestuurslid
Extern;
extern@gentsestudentenraad.be)
of
naar
het
algemene
contactpunt
(enlight@gentsestudentenraad.be) .

