Algemene Studentenraad Odisee
Coördinator studentenleven
Jij kan als geen ander de geneugten en de verantwoordelijkheden van het “echte” studentenleven combineren. Voor deze
opdracht hebben we een sterke netwerker nodig die probleemloos de noden van het gestructureerd studentenleven kan
vertalen in dialoog met de nodige Brusselse actoren, de studentenraad en de campus.

Je werkt (nauw) samen met:

- De voorzitter van de Algemene studentenraad,
- Studenten van Odisee en KU Leuven en hun verenigingen,
- De medewerker(s) studentenwerking van STUVO+
- De sleutelfiguren in het (Brussels) vrije tijdsleven.
- (Brusselse) private- en overheidspartners

Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

circa 2-3u/ week. Je nachtelijke sociale activiteiten niet meegeteld natuurlijk.
Daar reken je nog een deelname aan het dagelijks bestuur bij indien er agendapunten op de agenda staan die voor jou relevant
zijn en je aanwezigheid vereist is.

Wat wordt van jou verwacht?
•
•
•
•
•

Je hebt een sterk netwerk en goed contact met de verantwoordelijke studenten binnen het gestructureerd
verenigingsleven (klassieke/ formele/ nieuw opgestarte verengigingen).
Na de vele contacten kan je probleemloos gemeenschappelijke noden en wensen vertalen in een sterke nota of advies.
Je gaat actief mee in dialoog met (Brusselse) stakeholders die het studentenleven kunnen versterken of ondersteunen
(zowel privaat als overheid).
Je rapporteert open en transparant naar de Studentenraad en formuleert samen met het Dagelijks bestuur standpunten.
Je houd de vinger aan de pols bij het georganiseerd studentenleven. Een dag kent 24u. Elk uur van de dag kan je actief
bezig zijn. s’Nachts doe je ‘inspiratie’ op die je overdag verwerkt.

Wat bieden wij?
• De kans om je persoonlijk te ontplooien en de andere ‘kant’ van het studentenleven te ontdekken.
• Veel praatjes en fijne ontmoetingen met studenten van alle campussen
• 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 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 ;-)

