Activiteiten
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VOOR
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PSYCHOLOGIE

STUDENTEN

DE FUNCTIE TAKEN
Als Activiteiten Commissaris ben je verantwoordelijk voor
WIE ZIJN WIJ?

het organiseren van de activiteiten van de studievereniging.

TP+ is de studievereniging van de
opleiding Toegepaste Psychologie. Als

De Activiteiten Commissaris is verantwoordelijk voor de

vereniging we willen TP-studenten met

effectieve werking van de activiteitencommissie. Om ervoor

elkaar in contact brengen en leerzame

te zorgen dat de activiteiten goed verlopen maakt de

ervaringen aanbieden. Dit doen we met

Activiteiten Commissaris een draaiboek, zodat de andere

behulp van interessante lezingen,

bestuursleden vooraf weten hoe en wat er gaat gebeuren.

leerzame workshops, gezellige borrels,

Ook regel je zaken met externe partijen omtrent

leuke uitjes, toffe feestjes en veel meer!

activiteiten. Bijvoorbeeld in de stad een kroeg regelen of

Wij zijn er voor studenten die alles uit

het regelen van een spreker voor een lezing.

hun studie willen halen!
Tevens zorgt de activiteitencommissaris ervoor dat de
activiteiten overeenkomen met de doelstellingen en de
missie/visie van de studievereniging.
WAAROM EEN BESTUURSFUNCTIE?

Ben jij meegaand met de opleiding? Wil
jij je inzetten voor je medestudenten?
Wil je jouw CV mooi spekken? Én wil je
daarnaast nog iets doen met je vrije
tijd? Word bestuurslid van TP+!

KWALITEITEN
-

Flexibel (ook qua tijd)

-

Plannen

-

Communicatief strek

-

Creatief

-

Organisatievermogen

Tijdens je bestuursjaar leer je veel
nieuwe dingen, wat precies is
afhankelijk van de functie die je
bekleed. Daarnaast krijg je de kans om

DE SOLLICITATIE

mee te helpen met het organiseren van

Om te solliciteren op deze bestuursfunctie kan er een

leuke en interessante activiteiten voor

motivatie mail gestuurd worden naar tp-plus@saxion.nl. Wij

andere TP'ers.

zullen contact opnemen om een gesprekje in te plannen.

Maar het opbouwen van een sterk

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar tp-

netwerk, leren kennen van nieuwe

plus@saxion.nl of een berichtje naar +31 6 19869024 en we

mensen en oneindige gezelligheid zijn

nemen zo snel mogelijk contact met je op.

natuurlijk ook erg belangrijk!

CONTACT INFORMATIE

Mobiel: +31 6 19869024
Email: tp-plus@saxion.nl
Website: www.tpplus.nl

