Algemene Studentenraad Odisee
FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER ONDERWIJS
Als inhoudelijk bestuurder binnen het dagelijks bestuur maak je deel uit van de ruggengraat van de Algemene studentenraad.
Je werkt op een van de kerndomeinen van ASR – onderwijs – en je doet dat in teamverband met de andere leden van het dagelijks bestuur, de campusvoorzitters en gemandateerde studenten binnen een onderwijsgerelateerd overleg.

Met wie werk je nauw samen?
De campusvoorzitters en de voorzitter van de ASR,
Studentenvertegenwoordigers van andere campussen die gemandateerd zijn vanuit de Algemene Vergadering voor een
onderwijsgerelateerde project –of stuurgroep,
De directeur Professionele opleidingen,
De directeur kwaliteit en beleid.
Hoeveel tijd neemt dit in beslag?
Zo’n 15 uur per week.

Wat wordt van je verwacht?
Je bent dagdagelijks betrokken bij ASR en kan je vinden in de missie en visie van de ASR en onze hogeschool. Je bent in staat om standpunten op te stellen en de consequenties van die standpunten in samenwerking met het dagelijks bestuur en de
betrokken mandateurs te overzien. Je verdedigt en representeert jouw achterban, de studenten, door vlot met doelgroepen
en verschillende medewerkers, directieleden en externe stakeholders om te gaan. Je werkt nauw samen met oa. de de dienst
kwaliteit en beleid, de stafmedewerker studentenparticipatie. Deze stafmedewerker ondersteunt je als bestuurder waar nodig
en in samenwerking met de betrokken mandateurs werk je mee aan het volgende:
•
voorbereiden van standpunten,
•
voorbereiden interne & externe vergaderingen,
•
opzoeken van achtergrondinformatie,
•
mee opvolgen van de gemandateerden in diverse werkgroepen,
•
uitschrijven van nota’s,...
Als inhoudelijk bestuurder ben je enthousiast, geïnteresseerd in je onderwerp en bent bereid om een standpunt te verdedigen,
binnen en buiten de organisatie. Je vindt het leuk om je in complexe dossiers in te werken en streeft naar verbetering..
Je neemt bij voorkeur volgende mandaten op:
O-Raad: 5x/ac, Stuurgroep OER: xx, Onderwijsgebonden projectgroepen volg je zelf op, of volg je de gemandateerde student:xx, Academische raad,…

Wat bieden wij?
• De kans om je persoonlijk te ontplooien
• De kans om ervaring te delen en kennis op te doen van echte professionals. Het Hoger Onderwijs en onze visie als hogeschool
zal geen geheimen meer hebben voor jou.
• Een tegemoetkoming in gemaakte kosten in het kader van je functie
• (Een adviserend en gunstig schrijven van de directeur student en talent. Zo kan je je toekomstige werkgever op de hoogte
brengen van jouw getoonde engagement binnen onze hogeschool.)

Ik stel me graag kandidaat!
• Contacteer voorzitter@asr.ac en maak verder kennis
• Je stelt jezelf voor op een Algemene vergadering
• Je beantwoordt een aantal vragen
• Jij gaat aan de slag!
• …..Bovenstaande stappen zijn een snelle blik op de te volgen procedure ;-)

