
Algemene Studentenraad Odisee

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER PARTICIPATIE

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 – participatie & betrokkenheid van studenten. Je doet dat in teamverband met 
de andere leden van het dagelijks bestuur, de campusvoorzitters en gemandateerde studenten.
Na een gesprekje van 5 minuten met jou, wil je je aansluiten bij de Algemene studentenraad. Je bent een sociaal beestje en 
weet anderen te inspireren. Je ademt studentenparticipatie en straalt dit ECHT uit!

Met wie werk je nauw samen?

De campusvoorzitters en de voorzitter van de ASR,
Studentenvertegenwoordigers van andere campussen die de betrokkenheid van andere studenten wensen te vergroten,

Studenten met zin voor initiatief,

Hoeveel tijd neemt dit in beslag? 
Zo’n 10 uur per week. 

Wat wordt van je verwacht?
 
Je ondersteunt de campusinitiatieven die participatie nastreven. Je bent een creatieve duizendpoot en tovert moeiteloos trucs 
en instrumenten uit je participatieve zak om studenten te betrekken.Als inhoudelijk bestuurder ben je enthousiast, geïnteress-
eerd in je onderwerp en bent bereid om een standpunt te verdedigen, binnen en buiten de organisatie. Je hebt een pro-actieve 
houding en een neus die geïnteresseerde studenten naar boven haalt. 
Je neemt bij voorkeur volgende mandaten op: 
STUVORAAD: 5x/ac, Coördineren en opvolgen van de campusraden.

Wat bieden wij?

•  De kans om je persoonlijk te ontplooien
• 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 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 ;-) 


