Algemene Studentenraad Odisee
Bestuurder extern
Jij vertaalt de stem van onze studentenraad in externe fora. Je geniet ervan om vele contacten op te bouwen en te netwerken
met externe partners om lopende en nieuwe dossiers verder te zetten of op te bouwen. Je kan een zekere diplomatie aan de
dag leggen om echte winst te boeken. De studentenraad kan ondertussen op haar beide oren slapen, jij bent meer dan 100% te
vertrouwen.

Je werkt (nauw) samen met:

- De voorzitter van de Algemene studentenraad,
- Bestuurders of gemandateerden van VVS (Vlaamse vereniging van studenten),
- Op occassionele wijze met Brusselse of Vlaamse beleidsmakers

Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

circa 10u/ week. Het precies tijdsbestek hangt in grote mate af van jouw goesting. We hebben de ervaring dat studenten hier
soms echt het ‘stuver-virus’ te pakken krijgen.

Wat wordt van jou verwacht?
•
•
•
•
•

Je neemt pro-actief contact met externe partners in het voordeel van de studentenraad.
Je capteert toekomstige onderwijs- en studentgerelateerde dossiers en informeert de studentenraad hierover.
Na de vele contacten kan je probleemloos gemeenschappelijke noden en wensen vertalen in een sterke nota of advies.
Er bestaan geen netwerkmomenten waar jij niet van op de hoogte bent. Je voelt je hier dan ook als een vis in het water.
Je staat in nauw contact met VVS. Deze Vlaamse vereniging van studenten vertolkt de stem van alle hogeronderwijsstudenten op beleidsmatige wijze. Jij participeert op actieve wijze aan hun overleg (en geeft het mee vorm).

Wat bieden wij?
• Een echte netwerkfunctie die jouw contactenportefeuille aanzienlijk kan doen groeien.
• Veel fijne ontmoetingen met studenten van andere hogescholen en universiteiten.
• Nauwe contacten met de VVS bestuurders.
• Een tegemoetkoming van al jouw kosten in functie van je opdracht.
• 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 wens meer informatie!
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 ;-)

