WANTED
HÉT AFC VOORZITTERSDUO VAN HET 13DE WERKINGSJAAR
Om van het 13de werkingsjaar een geluksjaar te maken, zijn we op zoek naar twee gedreven
studenten die klaar zijn om de volgende stap te zetten en aan het hoofd te staan van een geweldige
en gemotiveerde groep mensen: de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van AFC!
Ja, je leest het goed: we gaan dit jaar op zoek naar hét perfecte duo. De Batman & Robin, Nicole &
Hugo of Monica & Rachel van AFC die mekaar een jaar lang zullen ondersteunen en aanvullen. Zin
om te appliqueren? Zoek dan je partner in crime waarmee je het selectieproces zal doorlopen!

Wat zullen jullie taken zijn?
De strategie
uitzetten en
implementeren

De externe relaties
beheren

Coachen van de
bestuursfuncties

De dagelijkse
werking plannen
en organiseren

Wat heeft de functie jullie te bieden?
Een extracurriculaire
ervaring om u tegen
tezeggen

De kans om impact te
hebben om meer dan 1000
studenten

Een uitgebreid en blijvend netwerk

Een unieke ervaring in een
organisatie met een sterke
groeps- en pleziercultuur

Ondersteuning van begin tot eind

Wat zijn jullie profielen?
Een
• passie voor AFC en
• ondernemerschap

Leergierigheid, engagement
en motivatie

Uitstekende
communicatievaardigheden

Strategisch inzicht en een
kritische & dynamische kijk

Stimulerend leiderschap en
team player vaardigheden

Organisatie- en people
managementvaardigheden

Klaar om mee de toekomst van AFC en die van jezelf uit te tekenen?! Stel je dan nu
kandidaat: stuur voor woensdag 13 februari 23u59 een video pitch van 2 minuten waarin je ons
vertelt wat jullie motivatie is, samen met jullie CV’s en een begeleidende e-mail van maximaal ½
pagina naar voorzitter1920@afcleuven.be.
In de volgende rondes zal je ook deelnemen aan persoonlijke interviews, een test afnemen en ten
slotte een case uitwerken en presenteren. Zo krijgen we een goed beeld van jullie vaardigheden,
persoonlijkheid en motivatie. Heb je nog vragen over de functie? Aarzel dan niet om Hendrik (de
huidige voorzitter) te contacteren op hendrik.vanputten@afcleuven.be of 0494/46.43.27.

AFC – Explore, learn & apply!

