USS Mesa Cosa bestuurslid gezocht!
Voor het bestuur van USS Mesa Cosa, de stichting voor de studentensport in Utrecht, zijn we
op zoek naar een nieuw bestuurslid die de studentensport gedurende 4 jaar vertegenwoordigt
vanaf medio september 2017. De functie neemt ongeveer een halve dag per maand in beslag.
USS Mesa Cosa is een stichting die zoveel mogelijk studenten en medewerkers van het hoger
onderwijs in Utrecht en van de kennisinstellingen op het Utrecht Science Park wil stimuleren
te sporten en bewegen. Ze willen daarmee bijdragen aan goede gezondheid, persoonlijke
ontwikkeling, plezier, uitdaging en ontmoeting voor studenten in een veilige omgeving. Dit
doen ze onder andere door de exploitatie van Sportcentrum Olympos.
Het USS Mesa Cosa bestuur bestaat uit in totaal vijf vertegenwoordigers, komend vanuit de
Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Sportraad Utrecht. De termijn van één van
onze Sportraadvertegenwoordigers loopt af in september en daarom zijn we op zoek naar een
opvolger.
Wat houden de bestuurstaken van USS Mesa Cosa in?
Het bestuur van Mesa Cosa is eindverantwoordelijk voor Sportcentrum Olympos en het
Sportcafé. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen en handhaven van een
visie over de studentensport in Utrecht, die zich onder andere richt op innovatie van beleid
op accommodatie en op sport- en beweegparticipatie. Ook is het belangrijk voor USS Mesa
Cosa om de contacten met externe partijen te onderhouden door bijvoorbeeld het bezoeken
van evenementen van bestuurlijke partners en stakeholders. Als laatste heeft iedere
bestuurder zijn eigen dossiers.
Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. De vertegenwoordiger van de studentensporters heeft
daarnaast maandelijks overleg met de Sportraad om de laatste ontwikkelingen in de
studentensport en het USS Mesa Cosa bestuur met elkaar te delen. De functie van bestuurder
neemt ongeveer een halve dag per maand in beslag.
De functie is op vrijwillige basis, maar hierin doe je bestuurservaring op en kun je je netwerk
enorm vergroten. Daarnaast is dit de mogelijkheid om je in te zetten voor de studentensport
in Utrecht.
Wie zoeken wij?
Heb jij:
 Affiniteit met de Utrechtse studentensport?
 Ervaring met het nemen van eindverantwoordelijkheid?
En ben jij:
 Doorpakkend?
 Open-minded?
 Een constructieve samenwerker?
En kan jij de stem van de studentensport in het bestuur overbrengen? Dan zoeken we jou!

Wij bieden jou:
 De mogelijkheid tot het vergroten van je netwerk
 Leerzame bestuurservaring
 Nauw contact met de studentensport
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen we graag een motivatiebrief en je CV
voor 23 juli via secretaris@sportraadutrecht.nl. Voor vragen over de functie mag je altijd een
mail sturen naar hetzelfde adres of bellen naar 0621866973.

