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Vacature lijsttrekkers voor AKKUraatd 
 

De vacature voor vijf enthousiaste studenten die de lijst voor de universitaire verkiezingen van 

2019 gaan trekken is weer geopend. Ieder jaar zoekt AKKUraatd lijsttrekkers die de eerste vijf 

plaatsen van de lijst vervullen en een plek in de Universitaire Studentenraad (USR) ambiëren. 

In de USR ben jij de stem van AKKUraatd en laat jij de mening van studenten horen bij het 

College van Bestuur. Jij realiseert de punten uit het verkiezingsprogramma en maakt je hard 

voor alle studenten op de campus. Daarnaast ben je betrokken bij de activiteiten van 

AKKUraatd, zoals de campusronde, schrijf je opiniestukken over problemen op de universiteit 

en nog veel meer. 

 

Over AKKUraatd 

 

AKKUraatd is één van de twee partijen in de USR en is onderdeel van Studentenvakbond AKKU. 

De AKKUraatd-fractie bestaat uit zowel verkozen USR-leden als enthousiaste betrokken 

studenten die samen met de USR-leden verscheidende activiteiten vanuit de fractie 

organiseren (zoals de campusrondes en debatten) en de USR-leden in hun taken 

ondersteunen. AKKUraatd zet zich voornamelijk in op haar vier pijlers (goed onderwijs, een 

studentenleven voor iedereen, duurzaamheid en sterke medezeggenschap). Dat AKKUraatd 

onderdeel uitmaakt van Studentenvakbond AKKU biedt voordelen; zo beschikken de leden van 

Studentenvakbond AKKU over brede kennis die goed van pas kan komen in de USR. 

 

Wat zoeken wij in jou? 

 

▪ Je kan je vinden in de standpunten van AKKUraatd en wil deze graag uitdragen in 

onder  andere de USR; 

▪ Je hebt ideeën over het verbeteren van de universiteit en wil je daar hard voor maken; 

▪ Je bent standvastig en bijt je ergens graag in vast; 

▪ Je laat jezelf niet ondersneeuwen en bent niet bang om je mening te uiten; 

▪ Je werkt goed samen in een team; 

▪ Je stelt je professioneel op, bijvoorbeeld op het gebied van vergaderen en 

discussiëren; 

▪ Je bent iemand die zich op al deze punten wil ontwikkelen en je bent gemotiveerd 

om te leren. 

 

AKKUraatd biedt... 

 

▪ Een platform om jouw idealen te verwezenlijken; 

▪ Een fractie met ervaring in de studentenpolitiek sinds 2002; 

▪ Een landelijk netwerk voor samenwerking in de vorm van de LSVb; 

▪ Een grote fractie van 30 mensen die samen met jou aan de slag willen; 

▪ Een gezellige groep met een hecht verenigingsgevoel; 

▪ Trainingen op het gebied van campagnevoeren en politiek. 
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