Voorzitter
STUDIEVERENIGING

VOOR

TOEGEPASTE

PSYCHOLOGIE

STUDENTEN

DE FUNCTIE TAKEN
Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging en ben je het
aanspreekpunt voor de bestuursleden, commissieleden, leden,
WIE ZIJN WIJ?

externe organisaties en Saxion.

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

De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en

vereniging we willen TP-studenten met

leiden van de wekelijkse vergaderingen. Ook ben je al

elkaar in contact brengen en leerzame

voorzitter verantwoordelijk voor het maken van de agenda’s

ervaringen aanbieden. Dit doen we met

voor de bovengenoemde vergaderingen.

behulp van interessante lezingen,
leerzame workshops, gezellige borrels,

Daarnaast spreekt de voorzitter de andere bestuursleden

leuke uitjes, toffe feestjes en veel meer!

aan op hun functioneren en houdt de planning in de gaten.

Wij zijn er voor studenten die alles uit

Verder heeft de voorzitter de taak om jaarlijks drie ALV’s te

hun studie willen halen!

organiseren, voor te bereiden en om deze voor te zitten.

WAAROM EEN BESTUURSFUNCTIE?

KWALITEITEN
-

Flexibel (ook qua tijd)

-

Streng maar rechtvaardig

-

Stressbestendig

Wil je jouw CV mooi spekken? Én wil je

-

Assertief

daarnaast nog iets doen met je vrije

-

Goed plannen

tijd? Word bestuurslid van TP+!

-

Communicatief sterk

Ben jij meegaand met de opleiding? Wil
jij je inzetten voor je medestudenten?

Tijdens je bestuursjaar leer je veel
nieuwe dingen, wat precies is
afhankelijk van de functie die je
bekleed. Daarnaast krijg je de kans om
mee te helpen met het organiseren van

DE SOLLICITATIE
Om te solliciteren op deze bestuursfunctie kan er een
motivatie mail gestuurd worden naar tp-plus@saxion.nl. Wij
zullen contact opnemen om een gesprekje in te plannen.

leuke en interessante activiteiten voor
andere TP'ers.

Mocht je nog vragen hebben stuur dan een mailtje naar tpplus@saxion.nl of een berichtje naar +31 6 19869024 en we

Maar het opbouwen van een sterk
netwerk, leren kennen van nieuwe
mensen en oneindige gezelligheid zijn
natuurlijk ook erg belangrijk!

CONTACT INFORMATIE

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

nemen zo snel mogelijk contact met je op.

