
Coördinator gezocht voor de SRVU-rechtshulp (vrijwilligersfunctie)
Wil jij de leiding nemen over een groep gedreven studenten, die gratis juridisch advies verleent, door 

hun werkzaamheden te coördineren? Dan heb je daarvoor nu de kans! De SRVU-rechtshulp is 
namelijk opzoek naar een nieuwe coördinator.

Wat doet de SRVU-rechtshulp?
De SRVU Studentenbond voorziet in gratis juridisch advies voor studenten op het gebied 
van onderwijs-, huur- en arbeidsrecht. Hierbij kun je denken aan negatief BSA, problemen 
met de examencommissie, DUO of een verhuurder. Iedere dinsdag en donderdag tussen 
13:00 uur en 16:00 worden de vragen van diverse studenten beantwoord door de 
vrijwilligers van de rechtshulp. Per week zal je ongeveer 3-4 uur bezig zijn met de functie.

Als coördinator sta jij in direct contact met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het 
bestuur van de SRVU. Verder stel jij de werkroosters op van de rechtshulp en zorg je ervoor 
dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft. Tevens ben jij de persoon waar de 
vrijwilligers naartoe keren wanneer ze niet uit een juridisch vraagstuk komen. Gelukkig kom 
je er niet alleen voor te staan, want je werkt namelijk samen met een andere coördinator. 

Wat vragen wij van jou?
⦁ Je bent Masterstudent Rechtsgeleerdheid of Bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan 

de VU 
⦁ Je bent bereid om met meerdere organisaties samen te werken om het collectieve doel 

te bereiken
⦁ Je bent communicatief sterk, gedreven en proactief ingesteld
⦁ Je wilt graag je medestudenten helpen door de juiste vragen te stellen en de juiste 

adviezen te verlenen

Wat bieden wij jou?
⦁ Een uitgelezen kans om jezelf te ontwikkelen en doen ontdekken op gebied van 

besturen en managen
⦁ De mogelijkheid om (gratis) trainingen te volgen die worden aangeboden door onder 

andere de LSVb
⦁ Een kijkje achter de schermen van een studentenvakbond die sinds 1947 de belangen 

van studenten behartigd
⦁ Toegang tot een kantoor in het studentendok waar alle werkzaamheden m.b.t. de 

rechtshulp kunnen worden verricht 
⦁ Tenslotte zal de ervaring een mooi plekje op je CV innemen

Stuur uiterlijk 31 oktober 2021 je CV en een korte motivatiebrief (max. 1 A4) naar 
sollicitatierechtshulp@gmail.com
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