MANDAATFICHE:
barverantwoordelijke
LAATSTE KEER GEÜPDATET: 2/11/2017

NIVEAU: RvB
UNIT: Bar
TAAKOMSCHRIJVING:
Als barverantwoordelijke ben je de eindverantwoordelijke van Doc’s Bar en de onderhoud
van het gebouw. Je bent ook de contactpersoon met de drank-vertegenwoordigers (kan
samen met coördinator bedrijvenrelaties).
Je bent coördinator van unit bar, het tappersteam en barteam.
Als barverantwoordelijke plaats je de bestellingen voor spirits en wijnen en Ab-inbev. Je
bepaald samen met je unit/barteam de thema’s van de donderdagsfeestjes en bent
afwisselend met je unitleden verantwoordelijk op donderdagen. Hiernaast onderhoud je met
de unit ook de DJ poule. Tenslotte ben je met de unit ook verantwoordelijk voor de uitbating
van Zamo.
Je bent het aanspreekpunt voor units/teams en jaarraden om evenementen te organiseren
in Doc’s bar, een datum mee te bepalen en ze op weg helpen met de organisatie. Je bent
ook verantwoordelijk (of iemand anders van de unit) op jaarfeestjes.

VERGADERINGEN:
Vergaderingen Medica:
•
•
•
•

Raad van Bestuur: wekelijks
Bureau: wekelijks
AV (Algemene vergadering): 4-6x/jaar
Unit: 2-3 keer per semester. (1 keer voor start van semester, ev tijdens en op het
einde van het semester)

Vergaderingen facultair:
•

Faculteitsraad: 4x/jaar
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WAT BETEKENT HET OM LID TE ZIJN VAN HET PRAESIDIUM?
-

-

Wat wordt er van je verwacht?
o Je bent een studentenvertegenwoordiger. Dit houdt in dat je ook mee
nadenkt buiten je eigen functie, namelijk over de interne werking van Medica
en over standpunten en de visie van de kring
o Je springt mee in waar nodig, neemt af en toe een shift op
o Je bent een aanspreekpunt en boegbeeld van de kring
▪ Je wordt verwacht regelmatig aanwezig te zijn op events, zeker op
dezen van je eigen teams
o Engagement voor Medica
Wat krijg je ervoor terug?
o Je ontwikkelt verschillende soft skills:
▪ Vergaderen, time management, teamwerk, people management, …
o Een leuke en sfeervolle omgeving met vrienden voor het leven
o Medica merchandising
o Netwerking

TIJDSBESTEDING: (zwaartepunten doorheen het jaar,…?)
Als Barverantwoordelijke heb je geen echte piekmomenten, aangezien er een bepaald
stramien in je functie zit, namelijk elke donderdag tot de 2de laatste week van het semester.
Vrijdag-ochtend of na andere feestjes waar je verantwoordelijk op bent, geraak je de
volgende ochtend meestal niet in de les. Bij extra drukke weken met andere Medicaevenementen of thema-feestje die veel werk eisen kan het ook wel wat zwaarder wegen.
Cantussen in Zamo zijn er vooral veel in de eerste maanden en doven naar de examens toe
een beetje uit. Het kan wel zijn dat er tijdens de examens nog een verhuur is van Docs of van
Zamo. Dit is echter niet heel frequent.

VERKIEZING:
Om verkozen te worden, stuur je tegen de 3e kiesvergadering je cv en motivatiebrief door
naar het neutraal comité. Op de 3e kiesvergadering zelf kom je je visie toelichten. Op de 4e
kiesvergadering volgt dan de echte verkiezing, waarbij je nog verschillende vragen over de
functie zal moeten beantwoorden.

2

