
VACATURE JOBSTUDENT
CULTUUR

Job:

Soort Job:

Tijdsregeling:

Contract:

Vergoeding:

Werkgever:

Plaats van de tewerkstelling:

Bereikbaarheid:

Jobstudent cultuur  
Studentenjob 
Dagwerk
Variabel (10u/w gemiddeld,  
niet in blok- of examenperiode)

Tijdelijk contract - 7 maanden 

Start: november/ Eind: mei
Conform de KU Leuven barema’s

LOKO

Minderbroedersstraat 10 
3000 Leuven 
(of conform de coronamaatregelen)

Te voet/ fiets vanaf het station

Auto/ Openbaar vervoer



OVER LOKO

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) is de overkoepelende organisatie van 
de Leuvense faculteits− en hogeschoolkringen van de KU Leuven, UCCL en LUCA Lemmens.  
De werking van LOKO steunt kort samengevat op drie pijlers. Ten eerste is er de pijler Studentenver- 
tegenwoordiging. LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten in uiteenlopende raden en  
vergaderingen van de KU Leuven en stad Leuven, zo ook in de commissie cultuur van de KU 
Leuven of bij het STUK. 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 
verschillende grote evenementen, zoals de 24 urenloop en Ithaka, maar ook meer kleinschalige 
evenementen zoals Movies@Lokation. 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. De gehele 
werking van LOKO wordt getrokken door een enthousiast team van vrijwillige studenten met hulp 
van stafmedewerkers, jobstudenten, stagairs en projectmedewerkers.

Binnen LOKO houdt de tak Cultuur zich bezig met alles wat cultuur omvat. LOKO Cultu-
ur ondersteunt de kringen bij hun culturele evenementen en organiseert zelf ook jaarlijks vijf  
activiteiten: het Groot Dictee der Leuvense Studenten, Movies@Lokation, Ithaka, InterFacultair  
Theaterfestival (IFTf) en Bar&Bells. Ithaka is het beeldende kunstenfestival van LOKO Cultuur, 
dat jaarlijks in maart plaatsvindt op een leegstaande locatie in de Leuvense binnenstad. Een tien-
tal 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 randactiviteiten. Het InterFacultair Theaterfestival (IFTf) is een 
initiatief van LOKO Cultuur in samenwerking met Dienst Cultuur van de KU Leuven en 30CC. Al 
sinds het academiejaar 2003-2004 groepeert het IFTf de Leuvense kringtonelen in een vriend-
schappelijke 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.  
De samenwerking tussen LOKO Cultuur en de Dienst Cultuur van de KU Leuven zet zich voort 
bij Bar&Bells. In mei wordt het Ladeuzeplein een avond omgetoverd tot een bar met eet- en  
drinkstandjes, begeleid door de beiaard. Ten slotte biedt LOKO Cultuur bij Movies@Lokation aan 
studenten films aan op een unieke locatie in Leuven.

Als jobstudent cultuur ben je de ondersteunende kracht van de cultuurwerking van LOKO. Je onder-
steunt de coördinator Cultuur in het concreet uitwerken van de culturele werking van LOKO. Je bent 
verantwoordelijk over de administratieve ondersteuning. Zo help je mee aan de uitwerking van de 
culturele evenementen die plaatsvinden in het tweede semester: Ithaka, Movies@Lokation, IFTf 
en Bar&Bells. Ook documenteer je het proces en houd je contacten bij voor komende jaren. Daar-

naast neem je notulen op de werkvergaderingen van cultuur en ben je een  
trekkende kracht in de sponsorwerving van de cultuurevenementen.



GEZOCHT PROFIEL

Er is geen specifieke werkervaring vereist als jobstudent cultuur. Eerdere ervaring in vrijwilligerswerk 
bij studenten− of jongerenorganisaties is echter een pluspunt. Daarnaast moet je ingeschreven zijn 
als student aan een universiteit of hogeschool en nog voldoende uren beschikbaar hebben om als 
jobstudent te werken. 

Specifieke competenties:
- Je toont interesse in de Leuvense culturele sector.
- Je toont interesse in het organiseren van evenementen.
- Je bent een administratieve duizendpoot.
- Je kan vlot, gestructureerd en met gepaste formaliteiten communiceren.
- Je kan een goed overzicht behouden op de algemene organisatie van LOKO.
- Je werkt proactief, maakt draaiboeken en begrotingen en volgt kalenders en mailboxen op,  
signaleert preventief mogelijke problemen en remedieert die op een alerte manier.
- Je kan omgaan met stress, kan zelfstandig werken en initiatief nemen.
- Je kan samenwerken met een team, overzicht behouden op input vanuit verschillende teamleden  
van dat team en hier ook naar terugkoppelen.
- Je brengt zelf creativiteit aan de dag en brengt de ideeën van de coördinator mee tot uitvoer.
- Je besteedt toewijding aan de nazorg van evenementen.
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Algemene competenties:
- Je werkt probleemoplossend en gaat in open debat met de werkgever en collega’s. 
- Je werkt graag samen met mensen, en vergaderen schrikt je niet af.
- Je vindt je terug in de algemene visie van LOKO. 
- 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 om met deadlines.
- Je hebt goede pc en softwarekennis (Windows, Excel, Word).
- Je bent praktisch ingesteld, stipt en ordelijk.
- Je bent gemotiveerd en je kan andere mensen enthousiasmeren
- Je kan verantwoordelijkheden opnemen en proactief denken.
- Je kan verschillende taken combineren en een algemeen overzicht bewaren.



ZIN IN MEER? HOE KAN IK SOLICITEREN

Contactinformatie: 
Telefoon: 016 32 59 05
E-mail: Thibaut.Winters@loko.be

Je kan solliciteren via e−mail met CV (max 2 p.) en een motivatiebrief (max 2 p.). Dit kan tot en met 
30 oktober. Feedback op de sollicitatie volgt in die week.

Bij een positieve evaluatie wordt u uitgenodigd voor een gesprek in de week van 2-6 november.

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.
- Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met ruimte voor initiatief, eigen inbreng en optimal-
isaties. 
- Als jobstudent krijg je een vergoeding conform de KU Leuven barema’s.


