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Te voet/te fiets vanaf station
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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

LOKO Cultuur  houdt zich bezig met alles wat cultuur omvat. LOKO Cultuur organiseert vijf

activiteiten: het Groot Dictee der Leuvense Studenten, Movies@Lokation, Ithaka, het

InterFacultair Theaterfestival en Bar&Bells. Volgend academiejaar zal LOKO Cultuur in kader

van het culturele stadsfestival KNAL! enkele avonden in november en december inrichten

waarbij studenten culturele activiteiten kunnen organiseren in Opek. De studenten krijgen

hierbij professionele begeleiding van BAMM. Ithaka is het beeldende kunstenfestival, dat in

februari 2020  aan haar 30ste editie toe is. Het vindt jaarlijks plaats op een leegstaande

locatie in de Leuvense binnenstad. Een tiental jonge en ambitieuze kunstenaars krijgen er

de kans hun werk te exposeren. Om studenten op een toegankelijke manier in contact te

brengen met kunst en cultuur, wordt de tentoonstelling omkaderd door een divers aanbod

aan voorstellingen uit verschillende kunsttakken. Het InterFacultair Theaterfestival (IFTf)

is een initiatief van LOKO Cultuur in samenwerking met Dienst Cultuur van de KU Leuven en

30CC. Al sinds academiejaar 2003-2004  groepeert het IFTf de Leuvense kringtonelen in

een vriendschappelijke competitie. De eigenlijke speeldata (maart tot mei) van de

toneelstukken worden ingeleid door een openingsavond met teasers en afgesloten door

een slotavond met de prijsuitreiking.



OVER LOKO

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 ingeschreven als student aan een universiteit of hogeschool en je hebt nog

voldoende uren beschikbaar om als jobstudent te werken.

Algemene competenties:

- Je bent proactief en signaleert proactief mogelijke problemen en remedieert die op een

alerte manier

- Je werkt graag samen met mensen en vergaderen schrikt je niet af 

- Je hebt geen probleem met flexibele uren (avondwerk) indien dit op voorhand

gecommuniceerd is en je weet dat dit noodzakelijk is voor de goede organisatie van het

evenement

- Je kan goed overweg met deadlines

- Je bent praktisch ingesteld, stipt en ordelijk 

- Je hebt goede pc- en softwarekennis 

Specifieke competenties:

- Je toont interesse in de Leuvense culturele sector

- Je bent een administratieve duizendpoot en kan werken met Microsoft Excel in het kader

van subsidie- en andere aanvragen

- Je kan via mail en telefonisch vlot, gestructureerd en met gepaste formaliteiten

communiceren naar kringen, verenigingen en professionele partners

Als jobstudent Cultuur ben je de ondersteunende kracht van de cultuurwerking van LOKO.

Je ondersteunt de coördinator Cultuur bij de administratie en communicatie van de

evenementen. Je onderhoudt de mailbox, werkt aan sponsorwerving en financiële

aanvragen voor de evenementen. Je notuleert op de werkvergaderingen van LOKO Cultuur,

die twee keer per semester doorgaan. Je staat in de eerste plaats in nauw contact met de

coördinator maar bent ook sterk betrokken bij en begaan met de hele werking van de tak

en de ontwikkeling van de culturele evenementen van LOKO Cultuur. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING



AANBOD EN VOORDELEN

- Een boeiende studentenjob 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.

- Als jobstudent krijg je een vergoeding conform de KU Leuven barema's

ZIN IN MEER? HOE KAN IK SOLLICITEREN?

Contactinformatie: 

Contactpersoon: Myrthe Peeters

Gsm: +32(0) 498  53  44  11

Mail: ondervoorzitter@loko.be

Meer info? loko.be/nl/over-loko/vacatures

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. Nadat je op gesprek bent gekomen en we

positief zijn over jouw sollicitatie begin je zo snel mogelijk met werken. 

- Je kan een goed overzicht bewaren op de werking van LOKO Cultuur 

- Je kan werken met draaiboeken en kan kalenders opvolgen

- Je kan omgaan met stress, zelfstandig werken en initiatief nemen

Je brengt zelf creativiteit aan de dag en brengt de ideeën van de coördinator mee ten

uitvoer

- Je kan goed overzicht bewaren van de algemene organisatie van LOKO. 

Talen:

- Nederlands: zeer goed

- Engels: goed

http://loko.be/nl/over-loko/vacatures

