
Vacature Commissielid Evenementen

Wil jij samen met andere commissieleden leuke en leerzame evenementen, workshops en
trainingen organiseren?

Als lid van de evenementencommissie zet jij je samen met een team in om verschillende
evenementen te organiseren. Je onderzoekt wat (moslim)studenten interessant vinden en je
bent verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van lezingen, workshops, reizen en
andere evenementen. Je levert hiermee een bijdrage aan de persoonlijke, academische en
islamitische ontwikkeling van de studenten. Als commissielid ben je enthousiast en beschik
je over sociale en organisatorische vaardigheden. Verder werk je goed in teamverband en
vind je het leuk om met creatieve ideeën te komen. Geen idee is te gek voor jou, the sky is
the limit!

Je profiel:
- Sterke communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als verbaal;
- Een professionele en gemotiveerde werkhouding;
- Creativiteit en verantwoordelijkheid;
- Out-of-the-box thinking;
- Goed kunnen luisteren naar ideeën van anderen en input leveren;
- Je bent in staat om je minimaal vier uur in de week in te zetten;
- In teamverband kunnen brainstormen.

Wat bieden wij:
- Ruimte voor persoonlijke, academische en religieuze ontwikkeling;
- Een unieke kans om je creatieve vaardigheden in te zetten om een bijdrage te

leveren aan de (moslim)gemeenschap;
- De mogelijkheid om je netwerk uit te breiden, zowel op de universiteit als daarbuiten;
- Doorgroeimogelijkheden binnen de vereniging.

Klinkt dit als iets voor jou? Meld je dan aan voor deze positie door de informatie hieronder in
te vullen en vergeet niet je cv en motivatiebrief bij te voegen!
Solliciteren kan t/m maandag 31 oktober tot 23:59 uur.
Mocht je nog vragen hebben, stuur ons dan gerust een berichtje via onze social media
kanalen of te mailen naar bestuur@svmusa.nl
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Vacancy Commission Events

Do you want to organize interesting  and educational events, workshops and training
sessions together with other committee members? Then this position is for you!

As a member of the events committee, you and the team are committed to organizing various
events. You research what (Muslim) students find interesting and you are responsible for the
organization of lectures, workshops, trips and other events. You thereby contribute to the
personal, academic and Islamic development of the students. As a committee member you
are enthusiastic and you have social and organizational skills. You also work well in a team
and you enjoy coming up with creative ideas. Nothing is too crazy for you, because you
believe the sky's the limit!

Your profile:
- Strong communication skills, both written and verbal;
- A professional and motivated work attitude;
- Creativity and Responsibility;
- Out of the box thinking;
- Ability to listen well to ideas of others and provide input;
- You are able to commit to MUSA for at least four hours a week;
- Able to actively participate  in a team.

What do we offer:
- Room for personal, academic and religious development;
- A unique opportunity to use your creative skills to contribute to the (Muslim)

community;
- The opportunity to expand your network, both at university and beyond;
- Growth opportunities within the association.

Does this sound like something for you? Then apply for this position by filling in the
information below and don't forget to enclose your CV and motivation letter!
Vacancies will close on Monday 31st of October at 23:59 o’clock.
If you have any questions, please send us a message via our social media channels or by
email to bestuur@svmusa.nl
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