Ahead through knowledge.
Sagio zoekt nieuw bestuur in het academiejaar 2017-2018

Sagio.be is de allereerste onderwijsorganisatie in Vlaanderen voor en door studenten, tegen
een correcte prijs en zonder winstoogmerk. Met dit businessplan won Sagio.be in 2010 de
ING Start Academy. Sinds 2013 is Sagio.be actief aan alle faculteiten van de KU Leuven.
We zijn op zoek naar talentvolle ondernemende studenten. Het biedt je een unieke kans om
naast je studies praktijkervaring op te doen in een echte organisatie. Daarnaast kom je niet
alleen in contact met interessante partners die aan de wieg van dit project staan (zoals AFC
en de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen), maar werk je ook met bedrijfspartners
zoals PwC, McKinsey&Company, Datacamp,… samen. Nodeloos om te vermelden dat dit
niet alleen voor jouw persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor je CV een grote meerwaarde
betekent.
Hoe solliciteren?
Heb je zin om de uitdaging aan te gaan en je schouders onder dit project te zetten? Stuur
een mailtje naar voorzitter@sagio.be met je CV en een korte motivatiebrief waarin je je
kandidaat stelt voor een of meerdere functies. Jouw motivatiebrief moet de volgende 3
vragen beantwoorden:
1.Hoe ken je sagio.be?
2.Waarom wil je je engageren voor sagio.be?
3.Wat wil je realiseren volgend jaar indien je (functie) bent?

Beschikbare functies:
➔ Voorzitter (1 persoon)
➔ Ondervoorzitter (1 persoon)
➔ IT (2 personen)
➔ Human resources (3 personen)
➔ Finance (1 persoon)
➔ Marketing & Events (1 persoon)
➔ Public Relations (1 persoon)
➔ Legal (1 persoon)

Voorzitter
Als voorzitter houd je enerzijds rekening met de interne aspecten van de onderneming.
Samen met je ondervoorzitter leid je het dagelijks bestuur en coördineer je de hele werking.
Daarenboven breng je ook verslag uit aan de Raad van Bestuur, en maak je samen met hen
strategische beslissingen omtrent de toekomst van Sagio. Anderzijds heeft de voorzitter ook
externe verantwoordelijkheden: je bent een algemeen aanspreekpunt voor Sagio.be en voert
overleg met verschillende academische partners zoals de KU Leuven, de onderwijsdiensten
van de faculteiten en alle studentenkringen in Leuven. Ook ben je samen met PR het gezicht
naar bedrijven toe. Communicatief, proactief, ondernemend en sociaal zijn, vormen een
must in deze functie. Kortom: ben je iemand die graag leidinggevend is, hier graag de
nodige tijd voor vrij maakt en vooral héél veel wil bijleren? Dan is voorzitter zeker een functie
voor jou! “Als voorzitter maak je een ongelooflijke ervaring mee, doordat je leert hoe je een
bestuur leidt. Je vergaart de management skills die in elk bedrijf noodzakelijk zijn, je leert
hoe je met andere organisaties moet omgaan, en hoe je jouw beste eigenschappen op een
nuttige manier in het leiden kunt toepassen. Het is werkelijk een ervaring die ik iedereen
aanraad.”

Ondervoorzitter
Als ondervoorzitter moet je een algemene kijk hebben op Sagio.be en zijn strategie. Je
moet actief meedenken over de evolutie van de organisatie en over zijn mogelijkheden.
Hiernaast is het ook belangrijk dat je over voldoende organisatorische vaardigheden
beschikt. Meer specifiek houdt de ondervoorzitter zich bezig met het begeleiden van de
andere functies en werk je zeer nauw samen met de voorzitter. Je moet sociaal zijn,
organisatorische vaardigheden bezitten, graag strategisch nadenken, vindingrijk, creatief zijn
en goed in teamverband kunnen werken!
“Als ondervoorzitter moet je vooral je team bijstaan en helpen waar nodig is. Je moet
regelmatig vergaderen, met je eigen team, maar ook met nieuwe mensen. Dit helpt om je
negotiation skills te verbeteren, beter te leren plannen en het team op een positieve manier
te leren stimuleren.”

IT Manager
Het IT team staat volgend jaar in voor het onderhouden van de nieuwe site ten opzichte van
het bestuur en alle gebruikers, alsook het beheer van de webserver en de database.
Daarom is het belangrijk om zelf initiatief te nemen en actief op zoek te gaan naar nieuwe
functionaliteiten of maatregelen die Sagio.be op ICT-vlak vooruit helpt. Daarnaast is een
zekere beschikbaarheid vereist om bugs, die de werking van Sagio.be in het gedrang
brengen, op te lossen wanneer deze zich zouden voordoen. Deze functie zal ook op een
hoger niveau mogen nadenken over mogelijke nieuwe features en de algemene
ICT-strategie van Sagio.be. Je hebt liefst ervaring met web development (HTML+CSS+JS),
MySQL, SSH en git of wil hier graag zelfstandig over bijleren zoals wij dit gedaan hebben.
Kom je verder ook nog graag in contact met verschillende IT partners voor de uitwerking van
het platform en voor het uitbreiden van jouw netwerk? Grijp dan volgend jaar deze kans met
sagio.be.

“Sagio.be is in essentie een IT-bedrijf en dus bekleedt het IT-team daar een prominente rol.
Je komt geregeld met andere functies in contact en kan mee beslissen hoe Sagio verder
evolueert. De probleemoplossende vaardigheden die je aanscherpt en het werken met de
nieuwste web technologieën maakt dit voor ingenieurs & informatici een prachtige aanvulling
op de studies.”

HR Manager
Een HR-functie binnen Sagio.be bestaat uit verschillende aspecten. Enerzijds ben je
verantwoordelijk voor de werving en opvolging van kwaliteitsvolle bijlesgevers. Taken
variëren sterk van het verbeteren van de wervingsprocedure tot het screenen van
kandidaten en de evaluatie van actieve bijlesgevers. Anderzijds ben je ook het primaire
contactpunt voor de bijlesnemers of bijlesgevers. Door het contact met onze gebruikers zul
je bijna elke week weer iets nieuws voorgeschoteld krijgen: kortom het is een boeiende en
gevarieerde functie. Je zult hiervoor samenwerken in een team waarbij de
verantwoordelijkheden over bijlesgever en bijlesnemer verdeeld worden samen met een
tussenpersoon die contacten tussen deze twee doelgroepen vergemakkelijkt. Ben je
communicatief en sociaal, heb je een gezonde dosis mensenkennis en een degelijk
probleem-oplossend vermogen? Aarzel niet en stel je kandidaat!
"Als HR-manager kom je telkens in een nieuwe situatie terecht. Je wordt uitgedaagd om op
een creatieve manier oplossingen te bieden die tegemoet komen aan de noden van de
bijlesgevers en bijlesnemers. Je haalt veel voldoening uit deze functie door de dankbaarheid
van anderen die zich meteen toont wanneer je deze verder kan helpen."

Finance
Wat jij kan verwachten van de finance functie is een zeer gevarieerd takenpakket. Het
voornaamste deel van je functie heeft betrekking op de boekhouding, het opstellen van
budgetten, facturen en de jaarrekening, het bijhouden van de actuele inkomsten en
uitgaven, het vervullen van de BTW-verplichtingen en het opvolgen van de inkomende en
uitgaande betalingen. Verder ben jij verantwoordelijk voor het betalingssysteem van
Sagio.be en krijg je de kans om praktijkervaring op te doen met een boekhoudpakket. Als
Finance-verantwoordelijke ben je niet alleen in staat cijfers te analyseren, te bewerken en
overzichtelijk weer te geven, je moet ook het economisch jargon op een verstaanbare
manier uit kunnen leggen. Vervolgens denk je ook na over de financiële vooruitzichten van
de vzw. Kortom, een zeer interessante functie voor mensen met interesse in finance.
“Als finance-verantwoordelijke krijg je de kans theorie om te zetten in de praktijk, wat
gegarandeerd tot een extreem leerrijke jaar leidt. Naast deze ervaring op financieel vlak, leer
je veel gemotiveerde medestudenten kennen waarmee je samen werkt en plezier hebt.”

Marketing
De marketingfunctie is zeer interessant voor de creatieve geesten. Het bedenken, plannen
en delegeren van promo-acties vallen zo onder jouw taken, samen met het organiseren van
de verschillende evenementen. Hierdoor heb je binnen het bestuur frequent contact met PR
en de voorzitter. Je gaat creatief nadenken over het verbeteren van de marktpositie en het
imago van Sagio. Ben jij geïnteresseerd ? Appliceer dan zeker voor deze functie. Kennis van
design voor bijvoorbeeld het ontwerpen van flyers of banner is geen must.
“Tijdens mijn jaar als marketing verantwoordelijke heb ik mijn planningsvermogen en
communicatie vaardigheden sterk kunnen uitbreiden, maar heb ik ook vooral veel fun
gehad.”

PR Manager
Als PR-verantwoordelijke is je primaire taak het onderhouden van de huidige
bedrijvencontacten en het op zoek gaan naar nieuwe partners. Daarnaast organiseer je ook
de verscheidene events en workshops met hen. Deze workshops zijn een belangrijk deel
van je taak, ze zorgen namelijk voor het contact tussen de partner en de bijlesgever, die
vaak een zeer begeerd profiel heeft. Concreet is het dus de bedoeling dat je als
PR-verantwoordelijke actief op zoek gaat naar potentiële partners en daar de nodige soft
skills voor hebt; dat je assertief bent en durft te onderhandelen. Communicatieve
vaardigheden, een proactieve houding, contacten durven leggen en een onverslaanbare
gedrevenheid zijn essentieel voor deze functie. Hou jij van een uitdaging en heb je de
nodige sterke soft skills om je taak tot een succesvol einde te brengen? Appliceer je dan
zeker voor deze functie!
“PR-verantwoordelijke was voor mij een zeer uitdagende functie. Je mag zeker geen schrik
hebben om bedrijven te bellen en te overtuigen van de waarden van Sagio. Het leukste aan
deze functie is het contact met de mensen uit de bedrijfswereld en de samenwerking om
events met hen op te stellen. Als een nieuwe partner toehapt of een event dat je hebt
georganiseerd is een succes, krijg je er zeer veel voldoening uit.”

Legal
Sagio.be is op zoek naar gemotiveerde rechtenstudenten die zin hebben in een uitdaging en
hun theoretische kennis willen verruimen door praktijkervaring op te doen. Specifieke
voorkennis is niet vereist, maar een algemene interesse voor de werking van een vzw, het
socialezekerheidsrecht, het fiscaal recht en/of het contractenrecht biedt natuurlijk een
meerwaarde. Je wordt steeds begeleid door de vorige legal teams die je de nodige
praktische tips zullen meegeven om een vlotte start te maken. Jouw taak zal er voornamelijk
uit bestaan om juridische ondersteuning te geven. Zo zal je instaan voor het opstellen van
partnerovereenkomsten, het adviseren van de bijlesgevers, het verfijnen van de algemene
voorwaarden, het aanpassen van de statuten en nog zoveel meer. Bovenal leer je juridische
oplossingen te verzoenen met de economische aspecten van de werking van een
onderneming, wat een vaardigheid is die zowel in advocatenkantoren als in het bedrijfsleven
erg wordt gewaardeerd. Lid van legal bij Sagio.be is niet alleen een meerwaarde voor je CV,
maar biedt ook en vooral een andere, meer creatieve en praktijkgerichte kijk op het recht.

“Als legal bij Sagio kom je in contact met heel diverse aspecten van het recht, waardoor je
constant nieuwe dingen bijleert. Dit jaar was niet alleen heel leerrijk op juridisch vlak, het
was ook een jaar waarin ik de kans kreeg om veel nieuwe en leuke mensen te ontmoeten.
Lid zijn bij Sagio stond voor mij gelijk aan deel uitmaken van een hecht team waarbinnen de
funfactor zeker niet ontbrak! ”

