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TITEL VAN DE OFFERTE VERVANGINGSCONTRACT VOOR EEN PERIODE VAN 6 MAANDEN 

MANAGER STUDENTENLEVEN (M/V) VOOR HET STADSVERNIEUWINGSCONTRACT 

BRABANT|NOORD|SINT-LAZARUS 2018-2022 

REF. SVCBNSL/Manager studentenleven/2019 

VERENIGING Sedert haar oprichting, in 1996, vormt RenovaS de schakel tussen de gewestelijke 

en gemeentelijke initiatieven op het vlak van stadsvernieuwing en de bewoners. 

De gemeente vertrouwde haar de coördinatie van stadsvernieuwingscontract 

Brabant|Noord|Sint-Lazarus toe. 

Naast de opvolging van bouwprojecten, renovatie of inrichting van de openbare 

ruimte, voert RenovaS sensibilisatie- en informatieacties voor de bewoners van 

deze wijken. 

PROJECT Campus 1030 is een project voor maatschappelijke cohesie dat RenovaS ontwikkelt 

in het kader van het SVC. Het project heeft als doel om in samenwerking met de 4 

hoger onderwijsinstellingen en de betrokken partners uit de buurt samen te 

werken aan een betere integratie en zichtbaarheid van de studentenfunctie in het 

wijkleven. Via een onderlinge kennisuitwisseling streeft het project naar een win-

win situatie zowel voor de onderwijsinstellingen, als voor de buurt.  

FUNCTIE Bijzondere opdrachten: 

Als manager studentenleven coördineert u het project Campus 1030 en werkt u in 

nauwe samenwerking met de projectleidster en de speciaal afgezante van het SVC 

aan het:  

• Opvolgen en onderhouden van de samenwerkingen en het netwerk van 

actoren van het studentenleven binnen het idee de wijk te animeren en te 

activeren samen met de actoren en bewoners van de perimeter. 

• Coördineren van de verschillende actoren van het studentenleven met het 

oog op de definitie van een duurzaam beheerplan voor het toekomstige 

openbare gebouw bestemd voor de studentenfunctie in de wijk. 

• Opvolgen van het bureau dat belast is met het financieel plan voor het 

toekomstige openbare gebouw bestemd voor de studentenfunctie in de 

wijk. 

• Onderhouden en versterken van de synergiën tussen de actoren van het 

studentenleven en de andere actoren van de wijk om zo voorwaarden te 

creëren voor uitwisseling en vermenging (commercieel aanbod, culturele 

programmatie, delen van infrastructuur, …). 

• Coördineren van het platform Campus 1030 dat de vertegenwoordigers van 

het studentenleven in de wijk verzamelt. 

Algemene opdrachten: 

Ter ondersteuning van het team van het SVC, draagt u eveneens bij aan het:  

• Informeren van de bewoners en actoren van de wijk over het 



stadsvernieuwingscontract en de operaties via, onder andere, deur-aan-deur 

bezoeken. 

• Deelnemen aan verschillende openbare vergaderingen en werkgroepen. 

•  Opstellen van verslagen, processen-verbaal, promotiedocumenten 

(nieuwsbrieven, affiches, uitnodigingen, bijwerken van de website, …) 

•  Transversaal werken met de verschillende actoren van het proces: de 

gemeente, het gewest, de bewoners, de verenigingen, enz. 

• Deelnemen aan de organisatie van evenementen gerelateerd aan het SVC: 

feestelijke momenten, informatiestanden in de publieke ruimte, enz. 

VEREISTE OPLEIDING Houder zijn van een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring. 

PROFIEL Als manager studentenleven: 

• bent u ondernemend en een netwerker 

• kan u mensen mobiliseren en synergiën te creëren 

• spreekt en schrijft u vlot in het Frans en Nederlands 

• heeft u organisatorische vaardigheden om acties op te zetten (planning, 

timing, mobilisatie) 

• heeft u redactionele vaardigheden 

• bent u bereid om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken 

• bent u bekend met de stedenbouwkundige procedures en de Brusselse 

instellingen 

• kent u de problemen verbonden met de kwetsbare buurten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (gelijkheid van kansen, onderwijs, integratie, milieu, 

gezondheid, digitale kloof, …)  

VOORWAARDEN • Contract van bepaalde duur, van september 2019 tot april 2020 

• Deeltijds, te bespreken (min 3/5 VTE) 

• Indiensttreding: september 2019 

PLAATS Wijkantenne Reine: Koninginneplein 38 te Schaarbeek 

KANDIDATUUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het CV en de motivatiebrief dienen per email verstuurd te worden naar Edith 

Bauwens, cel methodologie: ebauwens@renovas.be 

 

Referentie: SVCBNSL/Manager studentenleven/2019 

Uiterste datum van verzending: maandag 19 augustus 2019 om 18u 

Sollicitatiegesprekken voorzien op donderdag 29 augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie rond het stadsvernieuwingscontract 

Brabant|Noord|Sint-Lazarus: 

https://www.renovas.be/home/herwaardering-van-de-wijken/brabant-noord-sint-

lazarus-2018-2022-home/Onthaal-358/ 

 


