SE werft aan

Kom solliciteren!

Wil je solliciteren?
Scan deze code!

Of ga naar onze
website!
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Bij Randstad staan mensen altijd centraal.
Randstad is in België een belangrijke human resources dienstverlener: uitzendarbeid, rekrutering
en selectie, outplacement, opleidingen, inhouse kantoren, human resources projecten, payrolling en projectsourcing.
We zijn een vertrouwde partner in de technologiegedreven wereld van HR.
In een wereld waarin technologie een hoofdrol
speelt, heeft Randstad meer dan ooit oog voor ù.
Wij kijken vérder dan cv's en vacatures. Echt luisteren naar wie u bent en waar u heen wilt. Zo bouwen
we een persoonlijke band met u op en gaan we samen vooruit. Tech & Touch, elkaar versterkend.
Randstad
human forward.
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Praeses ’18-’19 dixit

Dag lieve vrienden en alle mensen die Socio Economica een warm
hart toedragen.
Ons 9e bestaansjaar loopt weeral stilaan naar het einde toe en we
kunnen terug concluderen dat dit jaar weer een knaller van formaat was. Van een stampvolle Aalmoezenier in oktober naar ons
volvreten met de Stoofvlees-friet in februari naar het vlaggenzwaaien en de fantastische concerten waar onze oren nog van nasuizen met Calamartes. Het waren één voor één topactiviteiten die
ons weer deden lachen en genieten van het leven. Kortom, we
hebben genoten en gaan nog heel hard genieten van de laatste
maanden van het 9e jaar van Socio Economica. We kunnen ook niet
te lang melancholisch terugkijken naar dit jaar want volgend jaar
wordt het weer allemaal mooier, groter, fantastischer.
Voor volgend jaar schakelen we een versnelling of 3, 4 hoger. Socio
Economica mag namelijk 10 kaarsjes uitblazen en dat lustrumjaar is
iets wat niet onopgemerkt mag voorbij gaan. Daarom zoeken wij
nog enthousiastelingen die het lustrumjaar mee willen kleuren.
Wat heeft Socio Economica te bieden? Een onvervalste, gigantische
hoop, van fantastische ervaringen. Je gaat allemaal nieuwe zaken
ontdekken en leren die hiervoor vreemd voor je waren. Je wordt
een deel van een fantastische groep waarin je jezelf gaat ontplooien en vriendschappen voor het leven gaat opbouwen. Twijfel niet
en wordt deel van de warme cocon vol liefde en vriendschap genaamd Socio Economica en neem een ongelooflijke ervaring voor de
rest van je leven mee. En een specifiek surplusje dat bij volgend
jaar bijkomt, is het lustrumjaar wat elk van onze evenementen een
gouden randje gaat geven.
Heb je vragen of twijfel je nog wat welke functie inhoudt? Aarzel
dan niet om iemand van ons aan te spreken.
Al een heel vroeg prositje op Socio Economica 2018-2019 en hopelijk tot binnenkort op de sollicitaties!
Lieve groetjes
Robin Thomas - Praeses 2018-2019

4

Zowel vakbegeleiding als studiemethode
Flexibele uren, data en plaats

www.studant.be

info@studant.be

Wij Zoeken
Een nieuwe Sport
Een van de functies waarvoor jullie kunnen komen solliciteren is
de functie Sport. In het academiejaar 2017-2018 heb ik het genoegen gehad om deze functie in te vullen en de verschillende sportteams te mogen begeleiden.
Tijdens de veldvoetbal vocht onze ploeg van jongens en meisjes in
weer en wind voor elke bal en elke overwinning, maar ook in de
zaal werd er duchtig gesport. Zo namen (en nemen) we onder andere deel aan zaalvoetbal mannen en vrouwen, volleybal mannen
en vrouwen en basketbal mannen. Wat ik vooral geleerd heb is dat
naast een dosis sportieve kennis en inzicht het ‘nog’ belangrijk is
dat je als sport goed met mensen kunt omgaan, want alleen kun je
geen team vormen.
Communicatie is dus zeer belangrijk, zowel richting je teams als
richting de Sportraad. Laat je dus zeker niet afschrikken als je zelf
niet zo sportief bent, jouw taak zal vooral zijn alles omtrent de
sportactiviteiten te regelen. Zelf meespelen mag dus altijd, maar is
zeker geen vereiste.
Daarnaast zal je ook veel nieuwe mensen leren kennen waarmee
samengewerkt zal moeten worden, leer je plannen en praktische
zaken regelen, maar je krijgt er veel vriendschap en groepsgevoel
voor terug.
Aarzel dus niet en durf ook zeker te solliciteren naar deze functie
en wie weet ben jij wel mijn opvolger.
Stijn Bedert - Sport 2017-2018
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Wij Zoeken
Twee nieuwe Tutoren
Ben je sociaal, enthousiast en heb je stiekem wel een liefde voor
wiskunde? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Eén van de belangrijkste taken als tutor zijn natuurlijk de wekelijkse bijlessen
wiskunde die voor de eerstejaars gegeven worden. Het is dus wel
handig als je een beetje een wiskundig brein hebt en er ook wat
plezier in hebt.
Maar vergis je niet, tutor zijn is veel meer dan dat! Je bent namelijk het eerste aanspreekpunt voor studenten SEW en vooral voor de
eerstejaars. Door het organiseren van infosessies voor de lessenroosters en examens, een peter- meteravond en nog veel meer, leer
je de nieuwe eerstejaars beter kennen, stel je hen op hun gemak
en dompel je ze helemaal onder in het Antwerpse studentenleven.
De leden leren kennen en er een praatje mee doen is minstens
even belangrijk en vinden wij één van de leukste dingen aan tutor
zijn! Het geeft enorm veel voldoening als studenten je achteraf
bedanken voor de bijlessen, of omdat je hen hielp met een vraag
over een bepaald vak of omdat ze merken dat je altijd voor hen
klaar staat voor eender wat.
Verder is het ook enorm leuk om in een team te kunnen werken als
tutor, want met twee bijles geven en evenementen organiseren is
natuurlijk veel toffer dan alleen! Door zo close samen te werken
creëer je al snel een hechte band en die vriendschap wordt alleen
maar sterker.
Kortom, er zijn alleen maar voordelen te bedenken voor deze
functie en het geeft zo’n goed gevoel om iets te kunnen betekenen
voor de SEW’ers want toegegeven, onze studie is niet op alle vlakken even gemakkelijk. Ben je dit aan het lezen en denk je, dit is nu
eens echt iets voor mij, aarzel dan niet en kom solliciteren voor de
leukste functie die er is! Xxx
Karen Hermans & Damien Claes - Tutoren ’17-‘18
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Komt
goe alle
“Je
krijgt
ruimte om
ervaring op te
doen”

Uitbreidingstraat 184
2600 Antwerpen Berchem
+32 (0)3 292 32 90
jobs@topdesk.be
www.werkenbijtopdesk.be

Wil jĳ uitdaging vanaf je eerste
werkdag en samenwerken met
enthousiaste, leergierige mensen?
Bij TOPdesk ben je aan het goede adres!
TOPdesk is een internationaal software- en
consultancybedrijf. We zijn een groeiende
organisatie en bieden veel carrièremogelijkheden
voor leuke, opgeleide starters en young
professionals. We hebben een open bedrijfscultuur,
waarin leergierigheid en werkplezier een belangrijke
rol spelen.
Bij TOPdesk krijg je vanaf het eerste moment het
vertrouwen en de verantwoordelijkheid om op je
eigen manier bij te dragen aan de groei van onze
organisatie. Daarnaast krijg je bij ons de nodige
vrijheid, niet alleen qua jobinhoud maar ook qua
planning in je werk. We blijven investeren in
enthousiasme van onze medewerkers.

Overtuigd en klaar voor een carrièrestart bĳ TOPdesk?
Bekijk de openstaande vacatures op
www.werkenbijtopdesk.be

Wij Zoeken
Een nieuwe Cultuur
Hey jij, ja jij! Zin in een nieuwe uitdaging? Blijf dan zeker verder
lezen, want wij zoeken nog enkele enthousiastelingen om het praesidium van Socio Economica te vervolledigen in het jaar 2018-2019.
Één van de functies waar je voor kan solliciteren is CULTUUR! Dus
heb jij een passie voor muziek, dans, theater, kunst, … gewoon culturele activiteiten in het algemeen en heb je bovendien een goede
teamspirit, dan is de functie cultuur bij Socio Economica misschien
iets voor jou!
Wat houdt deze functie juist in? Allereerst is het een heel vrije
functie, jij kiest tot op zekere hoogte zelf wat je wil doen als cultuuractiviteit en wanneer dit zal plaatsvinden. Je kan op zoek gaan
naar leuke bestaande activiteiten of zelf iets uit je mouw schudden! Dit jaar zijn we bijvoorbeeld naar Jazz in't MAS gegaan en was
er ook een spelletjesavond. In het tweede semester is er het grote
culturele evenement op de stadscampus, namelijk CALAMARTES. Dit
project wil studenten op een aangename manier in contact bren-

gen met cultuur. Elke studentenvereniging wordt verwacht
een activiteit te voorzien en daar ben jij dan verantwoordelijk voor. Kort gezegd is deze functie perfect om jouw creativiteit de vrije loop te laten gaan!
In een praesidium zitten is sowieso een geweldige ervaring! Je
leert er organiseren, plannen, in groep werken en nog veel meer.
Als je nog niet overtuigd bent om te komen solliciteren dan kan er
enkel nog gezegd worden dat je sowieso in een fantastische groep
terecht komt! Socio Economica is een bende zotte, enthousiaste en
warme mensen, dus als je je geroepen voelt om je bij dit team te
vervoegen, stuur dan maar snel jouw sollicitatiebrief op! Indien je
nog vragen hebt specifiek over de functie cultuur (of over het praesidium in het algemeen), stuur dan gerust een berichtje naar Siel
Vermeiren.
Siel Vermeiren - Cultuur ’17-‘18
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