Studentadviseur voor Faculteitsbestuur en Facultair Onderwijsoverleg (0,4 fte)
Bij de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Functie
Ben jij nieuwsgiering en betrokken? Wil je jouw bestuurlijke- en adviesvaardigheden verder
ontwikkelen? Weet jij wat er speelt onder studenten van TSHD? Heb jij een sterk netwerk binnen
TSHD en weet je hoe je dit netwerk effectief kunt inzetten? Dan nodigen we jou van harte uit om
te solliciteren naar de functie van studentadviseur TSHD.
Het Faculteitsbestuur bestaat uit de decaan, de directeur bedrijfsvoering, de vice-decaan
onderwijs, de vice-decaan onderzoek en een adviserend studentlid (deze vacature). Het bestuur
wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.
In deze functie ben je de schakel tussen studenten en het Faculteitsbestuur van TSHD. Als
studentadviseur breng je het studentenperspectief in tijdens vergaderingen van het
Faculteitsbestuur en het Facultair Onderwijsoverleg.
 Binnen de faculteit onderhoud je contact met:
o de studentenfractie van de faculteitsraad (Dante);
o de studenten in de opleidingscommissies;
o de besturen van de studieverenigingen (Flow, Sapientia Ludenda, Animo, Extra
Muros en Pattern);
o de vereniging van TSHD-afgestudeerden (Dante).
 Binnen de universiteit onderhoud je contact met de studentenfracties van de
Universiteitsraad en de student assessoren van andere faculteiten, onder andere via het
University Forum. Ook participeer je in het landelijk overleg van studentadviseurs binnen
de Geesteswetenschappen.
 Je participeert in de volgende overleggen:
o Faculteitsbestuur (1 keer per 2 weken)
o Facultair Onderwijsoverleg (8 keer per jaar)
o University Forum (4 keer per jaar)
o Faculteitsraad (6 keer per jaar)
Als studentadviseur assisteer je waar nodig bij de verkiezingen voor de studentleden in de
Faculteitsraad en eventueel de Universiteitsraad. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
werven van leden voor de Opleidingscommissies.
Profiel









Je heb gevoel voor besturen en bestuurlijke verhoudingen en bent integer;
Je bent een netwerker en beschikt over organisatorisch en verbindend vermogen;
Je bent proactief, communicatief sterk en analytisch;
Je beschikt over goede Engelse taalvaardigheid en beheerst het Nederlands in ieder
geval passief;
Je hebt een flexibele agenda en je bent bereid jouw agenda aan te passen aan de
vergaderingen van het Faculteitsbestuur en het Facultaire Onderwijsoverleg;
Je studeert aan Tilburg School of Humanities and Digital Sciences;
Je bent beschikbaar tot 1 september 2021;
Je bent gedurende de aanstellingsperiode geen lid van een medezeggenschapsorgaan of
bestuur van een van de studenten- of studieverenigingen van Tilburg University.

Ervaring met actieve participatie in een medezeggenschapsorgaan op facultair of universitair
niveau, of bestuursevaring is een pre.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 0,4 fte met de ingangsdatum 1 september 2020 en
einddatum 1 september 2021, met de mogelijkheid tot verlenging met een jaar. Je ontvangt een
salaris op basis van het UFO profiel student-assistent. De hoogte van het salaris is afhankelijk

van het behaalde aantal ECTS. Een minimum van 60 behaalde ECTS is een voorwaarde om
aangesteld te worden als student-assistent. Daarnaast bieden we je prima secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering en een keuzemodel arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie
Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij de huidige studentadviseurs of de
bestuurssecretaris van TSHD:
 Studentadviseur Faculteitsbestuur:
David Bleijlevens (studentassessor_board@tilburguniversity.edu)
 Studentadviseur Facultair Onderwijsoverleg:
Isabelle Lier (studentassessor_education@tilburguniversity.edu)
 Bestuurssecretaris TSHD:
Elke van Cassel (e.vancassel@tilburguniversity.edu)
Je sollicitatie, inclusief sollicitatiebrief en CV als bijlagen, kun je sturen aan Isabelle Lier. Je
sollicitatiebrief en CV dienen uiterlijk 1 mei 2020 te zijn binnengekomen. Gesprekken met
kandidaten vinden plaats in de week van 11 mei 2020.
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) verricht wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs op het vlak van de Communicatie- en Informatiewetenschappen, Artificial
Intelligence, Filosofie, Taal- en Cultuurstudies en Liberal Arts and Sciences. Meer informatie over
de faculteit vind je op de website.

Student advisor for School Board and Education Consultation (0.4 fte)
At the Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Function
Are you inquisitive and involved? Would you like to further develop your managerial and advisory
skills? Do you know what is going on among TSHD students? Do you have a strong network
within TSHD and do you know how to use this network effectively? Then we warmly invite you to
apply for the position of student advisor TSHD.
The School Board consists of the dean, the director of business operations, the vice-dean of
education, the vice-dean of research and an advisory student member (this vacancy). The board
is supported by a executive secretary.
In this position you are the link between students and the School Board of TSHD. As a student
advisor, you introduce the student perspective at meetings of the School Board and the
Education Consultation.





Within the School, you maintain contact with:
o the student party on the School Council (Dante);
o the students in the Program Committees;
o the boards of the student associations (Flow, Sapientia Ludenda, Animo, Extra
Muros and Pattern);
o the association of TSHD graduates (Dante).
Within the university, you maintain contact with the student parties on the University
Council and the student assessors of other Schools, through University Forum. You also
participate in the national consultations of student advisors within the Humanities.
You participate in the following consultations:
o Faculty board (once every 2 weeks)
o Education Consultation (8 times a year)
o University Forum (4 times a year)
o School Council (6 times a year)

As a student advisor you will also assist, where necessary, in the elections for student members
of the School Council and possibly the University Council. In addition, you are responsible for
recruiting members for the Program Committees.
Profile
 You have a feeling for governance and managerial relationships and you act with integrity;
 You are a networker and have strong organizational skills;
 You are proactive, communicatively strong and analytical;
 You have good English language skills and you have at least a passive command of Dutch;
 You have a flexible agenda and you are prepared to adapt your agenda to the meetings of
the School Board and the Education Consultation;
 You study at Tilburg School of Humanities and Digital Sciences;
 You are available until 1 September 2021;
 During the term of appointment, you will not be a member of a representative body or board
of one of Tilburg University's student or study associations.
Experience with active participation in a representative body at school or university level, or
experience on the board of an association is an advantage.
Terms and conditions of employment
This is a temporary employment contract for 0.4 FTEs with a starting date of 1 September 2020
and an end date of 1 September 2021, with the possibility of extension by one year. You will
receive a salary based on the UFO profile student-assistant. The amount of the salary depends
on the number of ECTS obtained. A minimum of 60 obtained ECTS is a condition to be appointed

as a student-assistant. In addition, we offer you excellent benefits, such as an end-of-year bonus
and an options model.
Information and application
More information about this position can be obtained from the current student advisors or the
TSHD Board Secretary:
 Student advisor Faculty Board:
David Bleijlevens (studentassessor_board@tilburguniversity.edu)
 Student advisor Faculty Education Consultation:
Isabelle Lier (studentassessor_education@tilburguniversity.edu)
 Executive Secretary TSHD:
Each of Cassel (e.vancassel@tilburguniversity.edu)
You can send your application, including a cover letter and CV as attachments, to Isabelle Lier.
Your letter of application and CV must be received by 1 May 2020 at the latest. Interviews with
candidates will take place in the week of 11 May 2020.
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) conducts scientific research and
education in the field of Communication and Information Sciences, Artificial Intelligence,
Philosophy, Language and Culture Studies and Liberal Arts and Sciences. More information
about the school can be found on the website.

