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 Stafmedewerker 
 Grafische vormgeving 

Algemeen
Job  Communicatie  

Soort Job  Kantoorwerk

Tijdsregeling  Dagwerk, deeltijds (50%)

Contract  Tijdelijk contract - 10 maanden, 
 met optie tot eenmalige verlenging

Vergoeding  KU Leuven ATP-barema 4 
 + maaltijdcheques

Werkgever  LOKO 

Plaats van  ‘s-Meiersstraat 5 
tewerkstelling  3000 Leuven 

Bereikbaarheid  Auto/openbaar vervoer 
 Te voet/per fiets vanaf station

DAGWERK • DEELTIJDS (50%)
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 Stafmedewerker 
 Grafische vormgeving  
Functieomschrijving
Als stafmedewerker communicatie ben je verantwoordelijk voor de gra-

fische vormgeving. Je wordt aangestuurd door de coördinator Commu-

nicatie.

Algemeen
 Aansturen van stagiaires grafische vormgeving

 Aanwezigheid op communicatievergaderingen

 Communicatiebeleid uitwerken in overleg met de coördinator

Grafische vormgeving
 Ontwerpen en onderhouden van een huisstijl;

 Ontwerpen van promomateriaal voor 

activiteiten, campagnes en gadgets (bv. 

posters, boekjes, textiel, flyers) en de 

bijhorende bestellingen;

 Ontwerpen van visuals voor sociale media 

en de LOKO-website;

 Coördinatie van het jaarverslag (overzicht 

teksten en lay-out);

 Lay-outen van info- en 

vormingsbrochures;

 Monteren van beeldmateriaal.

De Leuvense Studentenkoepel (LOKO) is de overkoe-

pelende 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 Studentenvertegen-

woordiging. LOKO vertegenwoordigt de Leuvense stu-

denten in uiteenlopende raden en vergaderingen van 

de KU Leuven en stad Leuven. Vanuit deze positie pro-

beert LOKO op een gegronde en democratische manier 

een stem te geven aan de studenten. 

De tweede pijler is Evenementen. LOKO orga-

niseert 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 Onder-

steuning en Diensten. LOKO biedt ondersteuning aan 

kringen, vrije verenigingen en individuele studenten. 

Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld door middel van juri-

dische ondersteuning bij huurwaarborgzaken, de uit-

leendienst 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, stagi-

airs en projectmedewerkers.



 Stafmedewerker Grafische vormgeving      
 Zin in meer?  Gezocht profiel

 Er is geen specifieke werkervaring vereist. 

 Eerdere ervaring in vrijwilligerswerk bij studenten- of 

jongerenorganisaties is een pluspunt.

 Je bent in het bezit van een professionele of academische bachelor. 

 

Profiel
 C O M P E T E N T I E S 

 Je kan omgaan met de vrijwilligersomgeving van LOKO;

 Je bent praktisch ingesteld, stipt en ordelijk;

 Je werkt probleemoplossend en gaat in open debat met je collega's 

en de coördinator;

 Je werkt graag met mensen en schrikt er niet voor terug anderen aan 

te sturen en stagiairs te begeleiden;

 Je kan jezelf terugvinden in de algemene visie van LOKO;

 Je bent bereid om extra engagement te leveren;

 Je kan verantwoordelijkheid opnemen;

 Je hebt goede pc- en softwarekennis en bent vaardig in 

ontwerpprogramma's;

 Je kan zowel vlot verbaal als digitaal communiceren;

 Je handelt proactief en vermijdt zo mogelijke toekomstige 

problemen;

 Je bent bereid om indien nodig nieuwe processen en procedures 

eigen te maken inzake grafische vormgeving en communicatieskills;

 Je kan verschillende taken combineren;

 Je gaat actief op zoek naar manieren om de communicatie van LOKO 

mee te verbeteren.

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.

Hoe kan ik solliciteren?

Contactinformatie
Contactpersoon Caro Hermans

Gsm +32(0) 486 399 714

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. 

 J E  K A N  S O L L I C I T E R E N  T O T 3  J U L I  2 0 2 2 . 
Indien je geselecteerd bent voor een sollicitatiege-

sprek, zal je een praktijkproef ontvangen. Deze verkrijg 

je een week voor je gesprek en kan je hier toelichten. 

Hiervoor krijg je meer informatie indien je geselec-

teerd wordt voor een sollicitatiegesprek.De gesprek-

ken vinden plaats in juli 2022. Indien je wordt aange-

nomen begin je met werken eind augustus 2022.

LOKO Hoofdkantoor

‘s-Meiersstraat 5

3000 Leuven

www.loko.be

 TA L E N 
 Nederlands: zeer goed

 Engels: zeer goed


