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Als communicatieverantwoordelijke sta je in voor de
communicatiestrategie en promotiecampagnes van de
Studentenraad KU Leuven. Je zorgt ervoor dat de
Studentenraad KU Leuven bekend is binnen de
studentengemeenschap. Je werkt hiervoor nauw samen
met de stafmedewerkers en de raad van bestuur van de
Studentenraad KU Leuven. Je beheert het facebook-,
twitter- en instagramaccount en zorgt ervoor dat er
regelmatig actuele onderwijsberichten op verschijnen.
Als er activiteiten plaatsvinden, ben je verantwoordelijk
voor het ontwerpen van posters en ander
beeldmateriaal. Je verzorgt tevens de samenwerking
met de communicatiedienst van de KU Leuven.
Verder ben je verantwoordelijk voor alle publieke
media- en persberichten. Je begeleidt de verschillende
mandatarissen als ze dit nodig hebben bij hun interactie
met de media. Je hebt een relatief grote
onafhankelijkheid.

Vergaderingen
Algemene Vergadering
Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Algemeen Bureau
Studentenraad KU Leuven

Tweewekelijks

Vormingslunch (aangeraden)

Twee- à driewekelijks

Vrij om andere interne en externe
vergaderingen mee te volgen

Verder help je bij evenementen (studentenwelkom,
stuverwelkom, STAP's, congressen en andere initiatieven)

Profiel
Je bent een teamplayer. Je hebt een interesse voor studentenvertegenwoordiging.
Je hebt inzicht in de werking van de communicatiewereld. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit en visie. Je hebt een hart voor de
studentenraad. Je bent bereid om hard en efficiënt te werken, ook als dat op de
achtergrond is.

Competenties/ervaring
Je kan je snel inwerken in nieuwe structuren.
Je bent in staat complexe materie samen te vatten en in duidelijke en
heldere taal neer te schrijven.
Je kan samenwerken en communiceren aan anderen waarmee je bezig
bent. Je kan in groep bijleren, hulp vragen en anderen verder helpen
met hun taken wanneer ze dat vragen.
Eerdere ervaring met vertegenwoordiging is een pluspunt, maar geen
noodzaak.
Ervaring met digitale en grafische vormgeving is aangeraden

Incompatibiliteit
Een mandaat binnen de Studentenraad KU Leuven is voor iedereen die dat
academiejaar een student aan de KU Leuven is (tenminste 27 studiepunten). Je
mandaat bij de studentenraad is niet combineerbaar met een studentenjob die actief
contact heeft met het beleid of aanleunt bij het beleid (bijvoorbeeld: dienst
communicatie KU Leuven, facultaire onderwijsondersteuner…). Bij twijfel of mogelijk
belangenconflict, aangeven bij de studentenraad.

Aantal plaatsen
Er zijn twee plaatsen

Verkiezing
Je wordt verkozen op een Algemene Vergadering. Daar stemmen de
vertegenwoordigers van de faculteiten na een verkiezing in drie rondes.
1. Je stelt jezelf voor
2. Je beantwoordt een aantal vragen
3. Deliberatieronde

