SE is op zoek naar jou!

Waag je kans en
solliciteer!

Wil je deel uitmaken van een
supertof team?

Ga dan snel naar
socioeconomica.be
om te solliciteren!

Praeses dixit 2019-2020
Heeey allemaaaal!
Mijn allereerste praeses dixit! Ik ben zot excited om het nieuwe
academiejaar te starten met een bijna volledig nieuw team. Maar eerst
wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het huidige team van het
academiejaar 2018-2019 te bedanken voor hun inzet tijdens ons
lustrumjaar. Het was een intens jaar, met veel evenementen, waar we als
team het beste van gemaakt hebben en terecht trots op mogen zijn. Voor
de eerste keer in de geschiedenis van Socio Economica hebben we een
TD alleen georganiseerd, en onze SE Lustrum TD was duidelijk een succes!
We blijven niet stilstaan en gaan verder naar het 11de werkingsjaar van
Socio Economica! Ik ben op zoek naar enthousiastelingen met een hart
voor Socio Economica, die samen met mij er een lap op willen geven!
Studeer jij aan de Universiteit Antwerpen en heb je zin om een draai te
geven aan je studentencarrière en er een ongelooflijke ervaring bij te
krijgen? Ben je gemotiveerd en wil je het studentenleven eens van de
andere kant beleven? Twijfel dan niet en solliciteer snel!
Heb je toch nog twijfels over waarom je het zou moeten doen? Wel, mijn
beslissing om 2 jaar geleden te solliciteren bij Socio Economica was één
van mijn beste beslissingen tot nu toe. Ik heb sindsdien zo veel bijgeleerd,
zoals in team werken, leren zelfstandig zijn, ik heb mezelf kunnen
uitdagen en heb me vooral kunnen ontplooien dankzij de supertoffe
familiale en warme sfeer die Socio Economica met zich meedraagt.
Daarnaast krijg je er een heleboel vrienden voor het leven gratis bij!
Als je nog vragen hebt over wat de functies concreet inhouden, lees zeker
de rest van dit ledenboekje of contacteer iemand van ons om er eens
over te babbelen!
Tot op één van onze evenementen en hopelijk tot op de sollicitaties!
Prosit praesidium 2019-2020!
Groetjes, Niels Verschroeven
Praeses 2019-2020

Wie wordt onze nieuwe…
FINANCIËN
Hey toekomstige financiën van Socio Economica!
Als financiën ben je verantwoordelijk voor de geldstromen die beheerd
worden door Socio Economica. Denk hierbij aan financiële plannen
opstellen, overschrijvingen uitvoeren, schulden beheren, na
evenementen de financiën berekenen, de kas beheren,… Dit wordt
uitgevoerd via het geliefde programma Excel. Als je helemaal gelukkig
wordt van een mooie Excel file, ben je zeker en vast een goede kandidaat
om financiën te worden (p.s. gebruik veel kleurtjes in je Excel file, daar
wordt toch iedereen gelukkig van????) Ook is het belangrijk om een
nieuwsgierigheid te ontwikkelen naar de behaalde resultaten voor een
evenement, dat geeft jezelf extra motivatie! Daarnaast heb je veel
contact met de praeses (Niels) en vice-praeses (Marie) om zaken te
overleggen. Voor deze functie wordt een grote nauwkeurigheid,
verantwoordelijkheidsgevoel en discipline vereist. Denk je deze
vaardigheden te baas te zijn? Wel, twijfel dan geen seconde en kom
solliciteren!!!!
Naast al die financiën-taken zal je deel uitmaken van een ge-wel-dig
praesidium team met wekelijkse toffe activiteiten. Door een jaar
intensief samen te werken leer je elkaar zo goed kennen dat je vrienden
maakt voor het leven. Een gouden raad in twee woorden: gewoon doen!
Tot op de sollicitaties!
Vele knuffels Damien
Financiën ’18-’19 out xxxxx

Wie wordt onze nieuwe…
COMMUNICATOR
Heeeey iedereen,
Graag stel ik jullie de fantastische functie Communicator voor. Deze
functie is er eventjes uit geweest bij Socio Economica omdat alles toen
door Media gedaan werd, maar vorig jaar was merkten we dat dit
eigenlijk echt enooorm veel werk was. Daardoor hebben we besloten om
Communicator terug in te voeren als een volwaardige functie waarbij de
volledige communicatie naar de leden en sympathisanten toe mijn
verantwoordelijkheid werd.
Wat wordt er dus eigenlijk bedoeld met ‘de volledige communicatie’? Je
wordt de beheerder van de Facebook-pagina, LinkedIn-pagina, en de
website. Deze moet je dan ook zo up to date mogelijk houden. Ook het
versturen/maken van de ledenmails wordt door jou gedaan. Je bent op
social media het aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft. Ook
moet jij zorgen voor een geweldig groot spamschema, waar je ervoor
zorgt dat alle evenementen en acties die we doorheen het jaar doen op
een effectieve en efficiënte manier gedeeld worden door heel het team
(want ja hoor, er zit een heel systeem achter al die spam op facebook ).
Je leert zo alle mogelijke tricks om de visibiliteit van de club te vergroten.
Wie zoeken we dan juist? Ben je zelf heel communicatief en graag bezig
met social media, dan is dit zeker iets voor jou! Je hebt eigenlijk elk
moment van de dag sowieso je gsm of laptop bij de hand om snel op
dingen te reageren, en aangezien we in een super snelle social media
samenleving leven, ben je er dan ook wel elke dag mee bezig. Maar wat
ik je zeker kan zeggen is dat het een heel leuke bezigheid is. Zeker ook
niet te vergeten is natuurlijk het fantastische team en de geweldige sfeer
van Socio Economica die er zo een grote meerwaarde aan geeft.
Solliciteren is dus de boodschap!
Katia Degeest – Communicator 2018-2019 xoxo

Wie wordt onze nieuwe…
FEEST
Ben je enthousiast, creatief en hou je van organiseren? Ben je ook een
nachtdier en bruis je van ideeën? Dan is de functie FEEST ideaal voor jou!
Als feest ben je van begin tot einde verantwoordelijk voor het goede
verloop van alle feest- gerelateerde evenementen. Je zorgt ervoor dat de
pubs, TD’s en het galabal een succes worden. Ook als je zelf nog nieuwe
feest-ideeën hebt, krijg je zeker de vrijheid om deze voor te leggen aan
je praesididum (denk bijvoorbeeld aan Week van SE, SE gaat vreemd…).
Het leuke aan deze functie is ook dat je een team vormt met je medefeest. Samen bedenken jullie de thema’s van de pubs, stellen jullie
shiftenlijsten op, maken jullie afspraken met de Barbier, doorkruisen
jullie ‘t stad om de beste drankjes en inkleding te verzamelen en brouwen
jullie heerlijke cocktails. Bovendien moet je ook samenwerken met
andere praesidia voor de TD’s en het galabal. Een flinke portie teamspirit
en flexibiliteit zijn dus een must!
Niet alleen ben je een dynamisch duo met je feest-partner, je maakt ook
deel uit van het Socio Economica Praesidium 2019-2020! Dat is
uiteindelijk de leukste en meest leerrijke ervaring. Je werkt mee aan
evenementen van organisator, cultuur, PR… en springt bij waar nodig. Je
maakt goede afspraken met de financiën (die je best te vriend houdt als
je nog budget wil voor je feestjes ;) ) en ook met het media-team
communiceer je duidelijk in verband met thema’s, tekstjes, posters en
promo. Natuurlijk staan ook de praeses en vice altijd klaar om een handje
toe te steken of te luisteren naar jullie vragen en ideeën. Ten slotte
kunnen jullie uiteraard ook altijd terecht bij jullie trotse oud-feesten!
Xoxo feest-lekjes

Wie wordt onze nieuwe…
PR
Heb je zin in een nieuwe uitdaging en ben je communicatief, gedreven
om de contacten van Socio Economica met de bedrijfswereld te
versterken en hou je van evenementen organiseren? Lees dan snel
verder over wat de functie Public Relations allemaal inhoudt!
Het leuke aan de functie PR is dat het een heel gevarieerde functie is
waarin je jezelf heel erg kan uitdagen en veel professionele vaardigheden
voor later bijleert. De taken van een PR bestaan ten eerste uit het
behouden van een goede relatie met onze huidige sponsors en het
zoeken van nieuwe partnerships met bedrijven. Dit is van belang om de
richting SEW bij bedrijven bekend te maken en de studenten in contact
te laten komen met de bedrijfswereld door onder andere het organiseren
van interessante workshops. Samen met je mede PR ga je ook op zoek
naar goeie sponsordeals om zo geld in het laatje te brengen voor SE.
Daarnaast organiseer je als PR mee een jobbeurs om afstuderende
studenten te helpen een eerste job te vinden. Je zal hiervoor in contact
komen met veel bedrijven en kennis opdoen over hoe je iemand het
beste kan overtuigen, hoe je zo’n jobbeurs in elkaar steekt qua logistiek,
promo, catering enzovoort om er een succes van te maken! PR is dus niet
altijd een gemakkelijke functie maar als je uiteindelijk het resultaat ziet
van een geslaagde workshop of jobbeurs geeft het je wel superveel
voldoening en kan je trots zijn op wat je gerealiseerd hebt!
Als je het dus leuk vindt om in team evenementen te organiseren en skills
bij te leren zoals zakelijke contacten leggen en sponsors te zoeken, dan
is de functie PR zeker iets voor jou!
Liefs, de PR’s 2018-19

Wie wordt onze nieuwe…
ORGANISATOR
Hey organisatoren van Socio Economica in spe!
Na een jaar organisator te zijn, met veel toffe evenementen, is het tijd
om de fakkel door te geven. Wat doet een organisator allemaal? Binnen
Socio Economica zorgt de organisator voor de algemene coördinatie van
evenementen. Deze plannen en voorbereiden, zorgen dat al het
benodigde materiaal aanwezig is, shiftenlijsten opmaken enzovoort. Je
krijgt de verantwoordelijkheid om de evenementen tot een goed einde
te brengen, een uitdagende functie dus! Je kan je creatieve geest laten
gaan bij evenementen als Students On Stage, ledenweekend,
dessertenavond, bierbowling of zelf nieuwe evenementen op poten
zetten waar je je persoonlijke draai aan kan geven. Elk evenement heeft
een werkgroep, bestaande uit een aantal mensen van het praesidium
waarmee je gaat brainstormen om de meeste gekke ideeën uit te werken.
Je staat er als organisator dus nooit alleen voor.
Het tofste aan deze functie is dat je van alles op de hoogte bent. Je bent
overal bij betrokken, kan met iedereen samenwerken en hebt veel
inspraak in hoe de evenementen er uiteindelijk uit zullen zien.
Ben jij iemand die graag dingen organiseert, bereid is om veel bij te leren
en vooral iemand die volgend jaar een supertof jaar wilt hebben? Dan is
organisator echt iets voor jou!
Als je vragen hebt mag je ons altijd contacteren! Hopelijk tot op de
sollicitaties!
Groetjes,
Organisatoren 2018-2019
Benjamin De Pooter en Niels Verschroeven

Wie wordt onze nieuwe…
TUTOR
Wil jij graag iets betekenen voor andere SEW studenten? Heb je een
gevoel voor wiskunde? En wil je ook nog eens deel uitmaken van een
supertof team waarin je enorm veel zal leren en plezier zal beleven? Wel,
dan zijn wij op zoek naar jou als onze nieuwe TUTOR! Tutor is een enorm
leerrijke functie, waarbij je andere SEW studenten helpt met extra
oefeningen wiskunde te maken op een wekelijkse bijles. Het grote
voordeel hiervan is dat je meteen nieuwe studenten leert kennen en dus
een goede band met hen creëert. Ook zal je superveel voldoening krijgen
uit het zien slagen van je bijleskindjes.
Uiteraard sta je er niet alleen voor. Een tweede tutor maakt je alleen nog
maar sterker! Het zal dan ook een duo functie zijn, wat het allemaal veel
leuker en gezelliger maakt! Behalve de wiskundebijlessen zelf, zijn er nog
andere activiteiten die je moet organiseren. Je hebt dus van alles wat!
Daarbovenop kom je in een zalig, zot en leuk praesidium terecht, een
vriendengroep voor het leven. Als team beleef je een geweldig jaar vol
uitdagingen en avonturen. Twijfel niet en ga deze uitdaging aan! Ja zal er
geen spijt van krijgen!
Word jij de opvolging van #MARTAR? Kom dan zeker solliciteren voor
deze topfunctie!
Wiskunde kusjes van je tutoren Marie & Antar (#MARTAR)

Wie wordt onze nieuwe…
SPORT
Haaaaallo sportievelingen!
Heb jij zin om mij op te volgen als ‘sport’ van Socio Economica? Ben jij
een echte teamplayer en kan je goed mensen motiveren? Ben je goed in
communicatie en hou je van fairplay? Dan is deze functie zeker iets voor
jou!
Als sport heb je zelf wel wat te zeggen in welke sporten we als praesidium
deelnemen. In ’18-’19 speelden wij veldvoetbal, zaalvoetbal, volleybal en
basketbal. We deden het in de zaalsporten enorm goed! In het
veldvoetbal is er nog wat groeimarge. 😊 Maar ondanks dat zijn alle
sporten stuk voor stuk super om te doen.
Jouw taak als sport bestaat eruit ervoor te zorgen dat er voor elke
sportactiviteit genoeg spelers/speelsters zijn. Dit betekent dat goed
communiceren een must is! Verder zal je mensen moeten motiveren en
aansporen om mee te doen als er in een discipline spelers tekort zijn. In
sommige activiteiten werken we ook samen met andere praesidia, dus
samenwerken moet ook gebeuren. Onze spelers zijn altijd enorm
enthousiast om mee te doe en ook supporters zijn altijd welkom, want
hoe meer zielen hoe meer vreugde geldt natuurlijk altijd op het sportveld!
Maaaaaar boven al dat gesport maak je ook deel uit van het hele Socio
Economica-team ’19-‘20. En met grote zekerheid kan ik je zeggen: dat is
fantastisch! Je werkt samen met een praesidium vol enthousiastelingen
die er elke keer weer voor willen gaan. Het is een enorm leerrijk ervaring
die ik iedereen alleen maar kan aanraden!
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als wij!
Sport ’18-’19 out, maar van mij zijn jullie nog niet verlost hehe
Xoxo Lies (of Loes)

Wie wordt onze nieuwe…
CULTUUR
Hey jij daar, toekomstige cultuur! Ben je iemand die geïnteresseerd is in
alles wat met cultuur te maken heeft? Ben je daarnaast ook iemand die
sociaal, geëngageerd en organisatorisch sterk is? Dan ben je hier aan het
goede adres!
De functie cultuur: wat houdt het in? Je bent verantwoordelijk voor de
culturele activiteiten van onze club (duhu). Dit houdt in dat je het gat in
onze cultuur maar al te graag wil dichten en daarnaast bruist van de
nieuwe ideeën. Zin in een uitstap naar een nieuwe theatervoorstelling of
een tentoonstelling in een museum? Dan kan je dat gerust als activiteit
plannen om samen met het praesidium en haar leden te doen!
Interesse in een jaar vol leuke momenten, nieuwe mensen ontmoeten,
ervaringen opdoen en vooral zin om onze club te voorzien van de nodige
portie cultuur? Kom dan solliciteren!
Vragen over de functie of omtrent het praesidiumleven? Shoot!
xoxo Cultuur ’18-‘19

