
Vacature: Medewerker IT samenvattingenplatform
Studium

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de Universiteit Gent. Het is het
overlegorgaan van de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers, overkoepelt de
facultaire studentenraden 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.

Functiebeschrijving

Binnen een samenwerking tussen de Gentse Studentenraad, het FaculteitenKonvent en de
Vlaamse Technische Kring (faculteitskring voor studenten ingenieurswetenschappen) wordt
momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een gesloten centraal leerplatform (Studium) dat
het delen van cursusmateriaal overzichtelijker en gemakkelijker zal laten verlopen, conform aan
het UGent-beleid en de wetgeving omtrent het auteursrecht.

Als jobstudent sta je samen met de coördinatoren van het project in voor de ontwikkeling van de
gevraagde functionaliteiten op het platform. Hierbij is een deel van de codebase al ontwikkeld.
De aanstelling is voltijds (40u/week) voor een periode van 4-6 weken en gebeurt tijdens de
zomervakantie.

Aanbod
● De kans om echte ervaring op te doen en de kennis die je al hebt vergaard uit te breiden

en in de praktijk om te zetten.
● De kans om snel en veel bij te leren en kennis te maken met nieuwe technologieën.
● Een flexibele werkomgeving waarin je veel zelfstandigheid en autonomie krijgt.
● Je werkt samen met een heel gemotiveerd team IT’ers aan het platform voor en door

studenten, dat door de volledige studentenpopulatie aan de UGent gebruikt zal kunnen
worden.

● Aantrekkelijke verloning - loonschaal 4.1/ functieklasse B (ca. 15 euro/u, meer info)
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https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/jobdienst/jobs-ugent


Verwacht

Algemeen
● Je bent een student van de associatie UGent (HoWest, HoGent, Artevelde, UGent).
● Je bent proactief, autonoom en neemt voldoende initiatief.
● Je bent een fan van documentatie en structuur, en streeft naar onderhoudbare code
● Je kan beknopt, maar toch volledig rapporteren over de vooruitgang die je maakt.
● Je kan voldoende tijd vrijmaken voor het project, deze opdracht zal vermoedelijk het

equivalent van 4-6 voltijdse werkweken in beslag nemen tijdens de zomervakantie.
● Bij voorkeur kan je ook volgend academiejaar gedurende beide semesters verder werken

aan het onderhoud en de ontwikkeling van het platform, aan een lagere werklast (ca.
10u/week).

Technisch
● Ervaring met full-stack webdevelopment is een must, je bent liefst vertrouwd met zowel

frontend als backend (Vue, GraphQL, Django).
● Ervaring met project-management en good practices:

○ Version control
○ Issue management
○ Code reviewing

● Ervaring met relationele databases (SQL, Postgres).
● Voor de configuratie van de server, is een redelijke portie sysadmin ervaring een plus:

○ Je raakt niet verdwaald in een Linux server, ervaring met Git
○ Kennis van containers en een orchestrator (e.g. Docker)
○ Ervaring met CI/CD setup (GitLab, Travis CI, Jenkins..)
○ Ervaring met deployment van (Python) webapplicaties

● Je hanteert een workflow waarin je streeft naar onderhoudbare, leesbare code. Volgend
jaar ben jij er misschien niet meer, maar jouw code is er wel nog.

Denk je over enkele van deze eigenschappen te beschikken, maar over andere dan weer niet?
Da’s natuurlijk geen probleem. Neem zeker contact op en dan zien we wel of we iets kunnen
uitwerken.

Praktische informatie

Interesse in deze vacature? Aarzel niet langer en stuur snel je CV en motivatiebrief (max. 1 A4)
t.e.m. 19 mei 2021 door via vacature@gentsestudentenraad.be. Ook bijkomende vragen kan je
hier altijd kwijt. Een eventueel sollicitatiegesprek volgt dan in het weekend van 22 en 23 mei,
save the date!

Hopelijk tot snel!
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