
Vacature Bestuurslid Evenementen

Vind jij het ook belangrijk dat er verschillende activiteiten voor moslimstudenten worden
georganiseerd en wil jij je creatieve brein loslaten met allerlei ideeën?
Als bestuurslid leid je de commissie evenementen en ben je eindverantwoordelijke voor de
evenementen die georganiseerd worden. Je krijgt de ruimte om met nieuwe ideeën te komen
en werkt deze samen uit met de commissieleden.

Je vergadert wekelijks met je medebestuursleden, maar ook nog met je eigen commissie.
Mooie toevoeging aan jouw agenda? Solliciteer dan nu voor de functie als bestuurslid
Evenementen binnen SV MUSA.

Je profiel:
- Je bent integer, gemotiveerd, flexibel en betrouwbaar;
- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;
- Je hebt een professionele en gemotiveerde werkhouding;
- Je bent een teamplayer die ook in staat is zelfstandig te werken;
- Ervaring binnen een bestuur of studentenraad is een pré, echter geen hard vereiste;
- Je bent in staat om je minimaal tien uur per week in te zetten voor de vereniging.

Wat bieden wij:
- Een unieke kans om je in te zetten voor je mede(moslim)studenten;
- Ruimte voor persoonlijke, academische en religieuze ontwikkeling;
- Ruimte om je creativiteit te uiten in diverse soorten evenementen;
- De mogelijkheid om je netwerk uit te breiden zowel op de universiteit als daarbuiten.
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Vacancy Board Member Events

Do you want to unleash your creative brain with all kinds of ideas? Organizing courses,
dialogues, sports activities, social activities and so on? Then continue reading!
As a board member you lead the events committee and you are ultimately responsible for
the events that are organised. You are given the space to come up with new ideas and you
will work these out together with the committee members.

You meet weekly with your fellow board members, but also with your own committee.
Nice addition to your agenda? Apply now for the position as board member Events within SV
MUSA.

Profile:
- You are honest, motivated, flexible and reliable;
- You have strong communication skills;
- You have a professional and motivated attitude to work;
- You are a team player who is also able to work independently;
- Experience within a board or student council is an advantage, but not a hard

requirement;
- You are able to commit yourself to sv MUSA for at least ten hours a week.

What do we offer:
- A unique opportunity to work for your fellow (Muslim) students;
- Room for personal, academic and religious development;
- Space to express your creativity in various types of events;
- The opportunity to expand your network both within and outside the university.


