[English below]
Als bestuurslid Studentennetwerk (16 uur per week) ben je degene die namens
Studenten voor Morgen het contact met onze lidorganisaties onderhoudt. Je bent het
aanspreekpunt voor alle leden en houdt ze op de hoogte van activiteiten, projecten en
belangrijke ontwikkelingen. Je betrekt en ondersteunt de leden waar nodig en bedenkt
nieuwe manieren om de lidorganisaties, die allemaal iets doen op het gebied van
duurzaamheid, gevraagde en ongevraagde hulp en houvast te bieden. Je organiseert
activiteiten om de verenigingen te verbinden en samen te laten werken en ontmoet zo
zelf ook studenten en verenigingen in het hele land.
Naast je functie kies je een of meerdere projecten van Studenten voor Morgen
waar je aan gaat werken. Je zet hierbij plannen om in actie, met veel ruimte voor eigen
inbreng en de mogelijkheid om je bestuursfunctie zelf verder in te richten.
Functie-eisen:
Je bent een multitasker;
Je bent organisatorisch sterk;
Je verstaat de structuur van verenigingen;
Je bent sociaal en een goede netwerker;
Je stelt je open en toegankelijk op;
Je kunt mensen enthousiasmeren, activeren en helpen;
Je kunt Engels goed schrijven, praten en begrijpen.
Wil jij het aanspreekpunt zijn voor alle enthousiaste studenten? Solliciteer dan
uiterlijk 19 april 2020 voor de functie van bestuurslid Studentennetwerk van
Studenten voor Morgen!
Meer informatie over hoe je kunt solliciteren en wat Morgen allemaal doet, vind je in
de algemene vacature of op onze website. Wil je meer weten over deze functie? Neem
dan contact op met Anne Herpers, huidig bestuurslid Studentennetwerk, via
studentennetwerk@studentenvoormorgen.nl.

As the board member Student Network (16 hours per week) you are the one who
maintains contact with our member organisations on behalf of Studenten voor
Morgen. You are the contact for all members and keeps them informed of activities,
projects and major developments in both Studenten voor Morgen as the overall news
of sustainability in higher education. You involve and support members as necessary
and consider new ways to member organisations, all doing something in the area of
sustainability, solicited and unsolicited help and offer support. You organise activities
to join associations and to work together and meet students and associations across
the country.
In addition to your function, you choose one or more projects of Studenten voor
Morgen that you want to work on. You turn plans into action, with plenty of room for
your own initiative and the possibility to further design your board function to your
liking.
Requirements:
You are a multi-tasker;
You have organisational skills;
You understand the structure of associations;
You are sociable and a good networker;
You open and accessible;
You can inspire people and help activate;
You can write, talk and understand English well.
Would you like to be the intermediator for all the enthusiastic students? Please apply
no later than April 19, 2020 for the position of board member Student Network of
Studenten voor Morgen!
If you would like to know more on how to apply and about Studenten voor Morgen,
take a look at the general vacancy or our website. Do you want to know more about this
function? Contact Anne Herpers, current board member Student Network, via
studentennetwerk@studentenvoormorgen.nl.
Note: The internal language of Studenten voor Morgen is currently Dutch.

