
LOKO DAT BEN JIJ!

VACATURE
STAFMEDEWERKER CENTRAAL 

JOB

SOORT JOB

TIJDSREGELING

CONTRACT

VERGOEDING

WERKGEVER

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Centraal

Kantoorwerk

Dagwerk, voltijds

Tijdelijk contract - 11  maanden 

Maandloon + maaltijdcheques

LOKO

Minderbroedersstraat 10

en 

's Meiersstraat 5

3000  Leuven

Auto/openbaar vervoer

Te voet/te fiets vanaf station

BEREIKBAARHEID



OVER LOKO

De Leuvense Studentenkoepel (LOKO) is de overkoepelende organisatie van de Leuvense

faculteits− en hogeschoolkringen van de KU Leuven, UCLL en LUCA Lemmens. De werking

van LOKO steunt op drie pijlers. Ten eerste is er de pijler Studentenvertegenwoordiging.

LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten in uiteenlopende raden en vergaderingen

van de KU Leuven en stad Leuven. Vanuit deze positie probeert LOKO op een gegronde en

democratische manier een stem te geven aan de studenten. De tweede pijler is

Evenementen.  LOKO organiseert onder andere de 24  urenloop, Ithaka en andere grote

publiekstrekkers. Op deze manier probeert LOKO een variërend aanbod van sport, cultuur

en plezier te voorzien. De derde pijler is ten slotte de pijler Ondersteuning en Diensten.

LOKO biedt ondersteuning aan kringen, vrije verenigingen en individuele studenten. Dit

laatste gebeurt bijvoorbeeld door middel van juridische ondersteuning bij

huurwaarborgzaken, de uitleendienst van LOKO, het verlenen van subsidies, ... De gehele

werking van LOKO wordt getrokken door een enthousiast team van vrijwillige studenten

met hulp van stafmedewerkers, jobstudenten, stagairs en projectmedewerkers

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als stafmedewerker centraal ben je verantwoordelijk voor de algemene ondersteuning van

de werking van LOKO en de opvolging van haar dienstverlening. Je wordt aangestuurd door

de voorzitter en ondervoorzitter van LOKO. Het takenpakket is zeer ruim, maar met

voldoende plaats om ervaring en kennis op te doen.

Algemeen:

- Verzorgen van de permanentie en ontvangen van bezoekers, je bent het centraal

aanspreekpunt voor studenten en verenigingen 

- Opvolgen van de algemene mailbox

- Beheren van de correspondentie

- Interne praktische werking van LOKO 

- Verzorgen van de interne communicatie

- Verzorgen van de uitleendienst 

- Ad hoc problemen van kringen en verenigingen oplossen en hen ondersteunen waar

mogelijk

- Begeleiden van stagairs 

- Voorbereiden van het Algemeen Bureau, de Algemene Vergadering en de WV

Studentenbeleid, door het opstellen en online plaatsen van de agenda en documenten

- Notuleren tijdens vergaderingen



OVER LOKO
Huisbewaarder: 

- Beheer van de gebouwen Rega en 's Meiers, ondersteuning bij de verhuis

- Opvolging van het verhuren en reserveren van vergaderlokalen

- Opvolging van het verhuren van de studentenkoten in 's Meiers

- Coördinatie van het onderhoud van de gebouwen en de tuin. 

- Beheren van de huissleutels

- Figureren als aanspreekpunt voor de kotbewoners en waken over de goede orde op kot

- Opvolging en coördinatie van het samen leven en werken in de gebouwen

Administratieve ondersteuning van de kringverkiezingen

- Administratieve ondersteuning van de stemprocedure

- Opvolging van de Neutraal Comités (Neucoms)

- Samenwerken met het Superneucom (het overkoepelende Neucom door LOKO)

- Verwerken van kiesverslagen

GEZOCHT PROFIEL

Er is geen specifieke werkervaring vereist. Kennis van het Leuvense hogeronderwijs- en

verenigingslandschap en eerdere ervaring in vrijwilligerswerk bij studenten- of

jongerenorganisaties zijn pluspunten! 

Je bent in het bezit van een professionele of academische bachelor. Voor deze functie is

er 1  aanstellingsplaats.

Competenties: 

- Je bent flexibel en kan goed overweg met veranderingen 

- Je bent graag sterk betrokken  bij je werkgever

- Je neemt spontaan initiatieven  wanneer je dit nodig vindt 

- Je kan accuraat werken met veel oog voor detail 

- Je handelt proactief en vermijdt zo mogelijke toekomstige problemen 

- Je kan je goed schriftelijk uitdrukken

- Je kan  georganiseerd en overzichtelijk  werken 

- Je bent empathisch en kan je goed inleven in anderen 

- Je kan werken met onder andere Windows, Excel en Word

- Je kan goed onafhankelijk werken 

Talen:

- Nederlands: zeer goed

- Engels: goed



AANBOD EN VOORDELEN

- Een boeiende startersjob in een snel evoluerende omgeving met materie die per definitie

nieuw en dynamisch is. 

- Nauw contact met de studenten en de verkozen vertegenwoordigers in een open en

frisse werksfeer.

- Verloning die zich situeert binnen barema 4  geldig voor administratief personeel van de

universiteiten. 

- Maaltijdcheques

- Transportvergoeding voor het nemen van het openbaar vervoer en de fiets. 

- Een uitgebreid intern en extern vormingsaanbod.

ZIN IN MEER? HOE KAN IK SOLLICITEREN?

Contactinformatie: 

Gsm: +32(0) 498  53  44  11

Mail: ondervoorzitter@loko.be

Meer info? www.LOKO.be

Hoe solliciteren?

Je kan solliciteren door je CV (max. 2  pagina's) en motivatiebrief (max. 2  pagina's) via mail

door te sturen naar ondervoorzitter@loko.be. Je kan solliciteren tot en met 27  juni 2021.

Bij een positieve evaluatie word je uitgenodigd voor een gesprek midden juli 2021.  Indien

je wordt aangenomen begin je met werken begin augustus 2021.  


