
Gezocht: ambassadeurs 
 
Als studentenkring geloven wij in een sterke ambassadeurswerking van en 
voor studenten. Daarom zijn we misschien wel op zoek naar jou om hieraan 
mee te werken… Zo kunnen we samen bouwen aan een sterker sociaal vangnet 
voor elkaar. 
 

• Heb jij leren omgaan met een uitdagende situatie omwille van een 
functiebeperking?  

• Wil jij je ervaring delen als werkstudent?  

• Sta je in contact met studenten met een migratieachtergrond en help je hen op weg? 

• ... 
 

Wat de omstandigheid ook is waarmee jij leerde omgaan, heb je zin om mee je schouders te zetten 
onder onze ambassadeurswerking? Stel je kandidaat, deel je ervaring & skills en help medestudenten in 
een gelijkaardige situatie. Je engageert je van nu tot het einde van het academiejaar, maar je mag je 
ambassadeursrol natuurlijk ook langer opnemen. 
 
 
 
 
Antwoord je JA op 1 of meer van deze punten? 

● Je bent sociaal ingesteld 
● Je voelt je deel van een minder gehoorde of betrokken groep studenten 
● Je wil een aanspreekpunt zijn voor andere studenten  
● Je hebt zin om je te engageren voor het ambassadeursproject 

 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
 

 

 
● Je maakt deel uit van een team van ambassadeurs die elkaar ondersteunen 
● Je krijgt een boeiende opleiding, zodat je je comfortabel voelt om andere studenten te helpen 

● Je kiest zelf je rol en hoe je die invult 

 
 
 
 

● Je helpt andere studenten, en op die manier dus ook jezelf ❤ 

● Je ontmoet medestudenten en verruimt zo je netwerk 👋 

● Je groeit als persoon door de rol van ambassadeur op te nemen 💪 
 

Ja, ik ben geïnteresseerd! 
• Meld je aan via Apolloon, LBK, Scientica of VRG&Crimen 
● We nodigen je uit voor een gesprek, zodat we met jou kunnen kennismaken 
● Je volgt een eerste infomoment, en daarna kan je beslissen of je wilt engageren 

 
Je ziet het: niets te verliezen, alles te winnen! Laat je van je horen? Je bent welkom! 

Is dit wel iets voor mij? 

Wat mag ik verwachten? 

What’s in it for me? 
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