Sportraad MUSST zoekt bestuur ‘19-‘20: Sportcommissaris
Achtergrondinformatie over Sportraad MUSST
Sportraad MUSST is op zoek naar een nieuw bestuurslid van september 2019 tot en met
augustus 2020.
Sportraad MUSST hoort bij UM SPORT en is direct verbonden aan Universiteit Maastricht.
Kerntaken van Sportraad MUSST zijn:
-

Coördineren van de 29 studentensportverenigingen

-

Stimuleren van studentensport in Maastricht

-

Behartigen van de belangen van studentensportverenigingen

-

Behartigen van de belangen van individuele sportende studenten

Als bestuurslid van de Sportraad MUSST ben je afwisselend bezig met het organiseren van
(internationale) evenementen zoals sportevenementen tijdens de INKOM en de MaasCup.
Ook ben je het aanspreekpunt van Maastricht voor nationale evenementen als de
Batavierenrace en het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap.
Het kantoor van de MUSST bevindt zich op een prominente plek, naast de ingang van het
Universitaire Sportcentrum. Zo ben je als MUSST zichtbaar en aanspreekbaar voor
iedereen!
Je zult samenwerken met partijen als Studenten Sport Nederland en Sportraden van
andere universiteiten in NL en nog veel meer lokale, nationale en internationale partijen.
Kortom: een afwisselend jaar, waarbij je ruimschoots de tijd en ruimte hebt om jezelf te
ontplooien op zowel persoonlijk als professioneel vlak!
Vanaf september 2019 tot en met augustus 2020 zijn we op zoek naar een student (M/V)
om de Sportcommissarisfunctie te vervullen. De functie bedraagt 20 kantooruren per week,
en een ongeveer gelijk aantal uren aan sport- en avondactiviteiten (het aantal uren varieert
gedurende het jaar, o.a. constitutieborrels van verenigingen). Hiertegenover staat een
uitbreiding van je netwerk, een financiële vergoeding, en vooral een te gekke en leerzame
tijd!
Functie eisen:
-

Je bent student aan de Universiteit Maastricht

-

Je bent ongeveer 40 uren per week beschikbaar

-

Je hebt affiniteit met sport en studentenverenigingen

-

Goede Engelse spreek- en schrijfvaardigheid

-

Goede Nederlandse spreek- en schrijfvaardigheid

-

Ervaring met besturen is een pre, maar geen noodzaak

-

Sterk organisatorische vaardigheden

-

Lid zijn van een studentensportvereniging is een pre, maar geen noodzaak

-

Sociaal, initiatiefrijk, doorzetter

Sportcommissaris specifieke taken:
-

Toernooisubsidie

-

Het verspreiden van informatie over toernooien die voor SSV’en relevant zijn
(Batavierenrace, GNSK en NSK’s)

-

Hoofd-organisator GNSK en Batavierenrace: Coördineren van alle informatie over
deze evenementen naar de SSV’en, je regelt de promotie van deze evenementen

-

De SSV’en helpen met sport gerelateerde activiteiten zoals NSK’s en toernooien

-

Het helpen van het Universitair Sportcentrum met de organisatie van verschillende
grote evenementen

Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer vóór 1 mei door je CV en motivatiebrief te sturen naar
musst@maastrichtuniversity.nl.
Start periode
September 2019 (inwerkperiode vanaf juni, zal in samenspraak bepaald worden)
Eind periode
Tot en met augustus 2020

