Functieprofiel

Themagebonden Beleidsverantwoordelijke
De Gentse Studentenraad is altijd op zoek naar studenten met goede, concrete ideeën om zich
in te zetten voor de studentengemeenschap. Heb je een interessant project of expertise in een
domein dat kan bijdragen tot goede studentenvertegenwoordiging? Stel je dan kandidaat als
themagebonden beleidsverantwoordelijke. In samenspraak met het bestuur kies je als
beleidsverantwoordelijke zelf of je de bestuursvergaderingen bijwoont en al dan niet af en toe
een update geeft. Bij deze functie word je geen lid van het Dagelijks Bestuur, alhoewel je er wel
nauw mee samenwerkt.
Je krijgt de mogelijkheid om zelf een thema volledig uit te werken. Je krijgt daarbij hulp van de
bestuurders. Enkele voorbeelden van vorige beleidsverantwoordelijken zijn:
- Duurzaamheid
- Gender en Diversiteit
- Studiekosten
- Mentaal Welbevinden
- Werkstudenten
- Onderwijskwaliteitszorg
- Vlaams Beleid
- Internationalisering
- Statistiek
- Communicatie
- Huisvesting
- Educatieve Master
- Masterproeven
Daarnaast is het ook altijd mogelijk om binnen een ander thema dat je interesseert
beleidsverantwoordelijke te worden. Bij vragen kan je steeds de voorzitter contacteren.

Profiel
-

Je hebt interesse in vertegenwoordiging.
Je hebt een sterke interesse in een bepaald en wil je hier verder in verdiepen binnen
het kader van studentenvertegenwoordiging.
Je beschikt over een kritisch denkvermogen.

-

Je hebt voldoende communicatieve vaardigheden, tact en zin voor compromis.
Je ziet het zitten om mee te draaien in een team van actieve stuvers.
Je bent ingeschreven aan de Universiteit Gent voor het academiejaar 2022-2023.

Taken
-

-

Je werkt nauw samen met studentenvertegenwoordigers.
Je vult jouw beleidsverantwoordelijkheid zelf vrij in. Afhankelijk daarvan werk je
samen met verschillende bestuursorganen, stakeholders en studenten, of werk je
voornamelijk op zelfstandige basis.
Je hebt de mogelijkheid om (eventueel in samenwerking met andere bestuurs- en
stafleden) een inhoudelijk dossier en standpunten op te stellen.
Je gaat naar de vergaderingen die binnen jouw beleidsthema passen en volgt het thema
nauwgezet op.
Je koppelt regelmatig terug naar de Algemene Vergadering.

Wij bieden
-

Een onvergetelijke ervaring.
Een jonge, dynamische en dankbare omgeving.
De mogelijkheid om het (studenten)beleid aan de Universiteit Gent en daarbuiten mee
vorm te geven.
De mogelijkheid om je vergadervaardigheden en sociale contacten uit te breiden
Het uitbouwen van een netwerk.
Een onvergetelijk jaar.

Praktische informatie
-

Je wordt verkozen op de Algemene Kiesvergadering van de Gentse Studentenraad op
10/5/2022.
Kandidaturen
(motivatiebrief
+
CV)
worden
ingediend
bij
bestuursverkiezingen@gentsestudentenraad.be tegen ten laatste 5/5/2022, 23u59.

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 Ben De Slagmulder (voorzitter; voorzitter@gentsestudentenraad.be).

