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Mercurius in het kort
Mercurius is de studievereniging voor de opleiding Communicatiewetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam. Zij is een vereniging door, maar bovenal voor studenten.
Mercurius organiseert sociale activiteiten, zoals de maandelijkse borrel, feesten,
reisjes en uitstapjes. Maar ook studiegerelateerde activiteiten komen aan bod zoals
een carrière-evenement, bedrijfsbezoeken, workshops en een studiereis. Daarnaast
heeft Mercurius een online blog (Medium Online) en kun je bij ons terecht voor
studieboeken met korting.

Commissies

Actief lid worden

In deze informatiebrochure vind je alle
informatie over onze commissies.

Wil je solliciteren en actief lid worden? Op
pagina 15 vind je alle informatie.

Binnen Mercurius zijn er negen
verschillende commissies. Iedere commissie
is verantwoordelijk voor een bepaalde taak.
Dit kan bijvoorbeeld het organiseren van
een evenement zijn, het promoten en
organiseren van activiteiten, een studiereis
opzetten of adverteerders binnenhalen.

Als je besluit lid te worden van één van
onze commissies wordt je actief lid binnen
Mercurius. Wij organiseren verschillende
activiteiten speciaal voor onze actieve leden
zoals borrels, dagjes weg en een actieve
leden weekend. Ook binnen de commissies
zelf is er tijd voor bier!

VRAGEN?

info@mercuriusuva.nl
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Onze Commissies
Mercurius heeft negen verschillende commissies. Hieronder vind je een overzicht. Per
commissie lees je een korte toelichting. Als je alles wilt weten over een bepaalde
commissie dan kun je meer informatie zoeken op de betreffende pagina.

Sociale Commissie
De sociale commissie
organiseert alles wat niet
met studeren te maken
heeft. Denk aan feesten,
borrels, sportactiviteiten,
en weekenden weg. P4

Promotiecommissie
Ben je een social media
guru, creatief of handig
met Indesign of
Photoshop? Dan willen
wij jou. Deze commissie
promoot alle activiteiten
van Mercurius. P7

Medium

Medium is de online blog
van CW. Deze commissie
is altijd opzoek naar
redactieleden. P10

Studiecommissie

Carrièrecommissie

Haal alles uit je studie.
Deze commissie
organiseert veel
studiegerelateerde
activiteiten. Daarnaast
kun je deelnemen aan de
onderwijsfractie. P5

Boost je carrière. Deze
commissie organiseert
o.a. bedrijfsbezoeken, inhouse dagen en career
workshops. P6

Reiscommissie

Salescommissie

Carrière-evenement
Commissie

Internationale
Commissie

De reiscommissie
organiseert de jaarlijkse
studiereis naar een stad
in het buitenland.
Daarnaast zet je een CW
gerelateerd onderzoek
op in deze stad. P8

Deze commissie
organiseert het jaarlijkse
Marketing, PR en
Communicatie-carrière
evenement voor master
studenten. P11

Zit verkopen in je bloed?
De salescommissie houdt
zich bezig met het
acquireren van
adverteerders en
partnerships. P9

Deze commissie
organiseert verschillende
activiteiten voor
internationale bachelor
en master studenten. P12
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Sociale Commissie (SoCo)

Deze commissie zorgt voor leven in de brouwerij door het organiseren van borrels,
feesten, dagtripjes, weekendjes weg en sportactiviteiten.

Wat je zoal moet doen

Binnen deze commissie hou je je bezig met het organiseren van sociale activiteiten.
Hier krijg je veel vrijheid in, je kunt het zo gek niet bedenken of het is mogelijk. Er
wordt één keer in de twee weken vergadert, maar als er grote activiteiten gepland
staan kan dit vaker zijn. Deze commissie kost je daarom niet zoveel tijd, maar levert je
wel heel veel op! Hoe leuk is het om in een club op een feest te staan wat jij hebt
georganiseerd?

Dit organiseren wij

Talenten

De sociale commissie organiseert de
maandelijkse borrel, (thema)feesten, dagtrips,
weekenden weg, uitjes en sportactiviteiten
zoals de jaarlijkse Batavierenrace. Natuurlijk is
er voldoende ruimte voor je eigen ideeën.

Als jij talent hebt voor organiseren
en van een feestje houdt, dan ben
je bij de Sociale Activiteiten
Commissie aan het juiste adres. Bij
de SoCo kun je al je creativiteit
inzetten om leuke activiteiten en
feesten te organiseren voor alle
leden van de vereniging.

Functies binnen de commissies

Binnen de SoCo zijn deze functies actief: voorzitter, penningmeester, secretaris en
algemeen lid. Meer over deze functies lees je op pagina 13.
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Studiecommissie (StuCo)

De studiecommissie organiseert studiegerelateerde activiteiten die ervoor zorgen dat
studenten het maximale uit hun studie kunnen halen.

Dit organiseren wij

- Lezingen
- Filmavonden
- Ouderavond
- Student-docent activiteit
- Workshops
- Jaarlijks congres

Wat je zoal moet doen

Binnen deze commissie zal je vooral bezig zijn met het
organiseren van studiegerelateerde activiteiten. Vaak
wordt er wekelijks ongeveer één uur vergadert.
Tijdens de vergaderingen wordt er gebrainstormd
over leuke activiteiten. Er is genoeg ruimte voor je
eigen inbreng. Je bent samen met het hele team
verantwoordelijk voor het realiseren van alle
studiegerelateerde evenementen.

Functies binnen de commissie

Talenten

De commissie bestaat uit ongeveer tien leden. Binnen
de StuCo zijn deze functies actief: voorzitter,
penningmeester, secretaris en algemeen lid. Meer
over deze functies lees je op pagina 13.

Deze commissie is geschikt
als je talent hebt voor
organiseren.

Onderwijsfractie

De Onderwijsfractie komt op voor de rechten van studenten
Communicatiewetenschap. Zij behandelt klachten van studenten en heeft zitting bij
de vergadering van de Opleidingscommissie. Door overleg en waar nodig actie
probeert de Onderwijsfractie de belangen van studenten zo goed mogelijk te
behartigen. De onderwijsfractie is dus erg belangrijk. Als lid van de studiecommissie is
het mogelijk om hier aan deel te nemen.
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Carrièrecommissie (CarCo)

De carrièrecommissie organiseert gedurende het hele jaar een breed aanbod van
activiteiten die je carrière een boost geven! Dit loopt uiteen van bedrijfsbezoeken tot
workshops.

Over de commissie

De carrièrecommissie organiseert voornamelijk bedrijfsbezoeken, in-house dagen en
borrels bij toonaangevende bedrijven in de communicatiebranche. Afgelopen jaren
zijn o.a. bedrijven als Google, LINDA, AT5 en Sanoma Media bezocht. Maar ook een
kijkje achter de schermen bij bijvoorbeeld DWDD of All You Need is Love behoort tot
de activiteiten. Verder worden er carrière-gerelateerde workshops georganiseerd. Tot
slot bezoekt en organiseert de CarCo beurzen, congressen en netwerk events die
interessant zijn voor CW studenten.

Dit organiseren wij

Dit moet je doen

- Bedrijfsbezoeken
- In house dagen
- Workshops
- Symposia
- Conventies
- Communication 360

Als lid van deze commissie heb je contact met veel
organisaties en ga je op zoek naar nieuwe
interessante partijen waarmee je interessante
activiteiten voor Mercuriusleden kunt organiseren. Er
zal ongeveer twee tot vier keer per maand vergaderd
worden. Daarnaast ben je tijd kwijt aan het
organiseren van evenementen en ga je mee als
begeleiding bij je eigen activiteiten.

Functies binnen de commissie

Binnen de CarCo zijn deze functies actief: voorzitter, penningmeester, secretaris en
algemeen lid. Meer over deze functies lees je op pagina 13.
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Promotiecommissie (ProCo)

De promotiecommissie is binnen Mercurius verantwoordelijk voor het promoten van
onze activiteiten. Dit loopt uiteen van het ontwerpen van flyers en posters tot het
posten van berichten op sociale media.

Dit doen we

ProCo verzorgt de publiciteit van de Mercuriusactiviteiten en is er ter ondersteuning
voor de commissies met betrekking tot het ontwerpen van promotiematerialen, het
gebruiken en verspreiden van deze materialen en het ondersteunen en ontwikkelen van
promotieacties. Tevens is het de taak van deze commissie om een promotieplan te
ontwikkelen. Hierbij wordt er gekeken naar op welke moment de verschillende
Mercuriusmedia het beste ingezet kunnen worden. Onder de Mercuriusmedia vallen de
website, de Weekly, de Quarterly, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en het
Mercurius narrowcastingscherm.

Dit realiseren wij

Talenten

- Posters & Flyers
- Beheren Sociale Media
- Collegepraatjes
- Tostimiddag
- Valentijnsactie

De Promotiecommissie is bij uitstek geschikt voor
creatieveling, die out-of-the-box weten te denken. Ook
mensen die goed kunnen organiseren en plannen zijn
van toegevoegde waarde binnen deze commissie.

Functies binnen de commissie

De ProCo bestaat uit een voorzitter, een secretaris, penningmeester en meerdere
promotievormgevers en actieve promotors. Een promotievormgever is verantwoordelijk
voor de vormgeving van alle promotie uitingen. Actieve promotors verspreiden het
promotiemateriaal en werken het promotieplan uit. Over de andere functies vind je
meer informatie op pagina 13.
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Reiscommissie (TravelCo)
Deze commissie organiseert de jaarlijkse studiereis. In het buitenland wordt door
middel van het bezoeken van bedrijven geprobeerd een antwoord te formuleren op
een onderzoeksvraag die van tevoren is opgesteld. Naast deze serieuze zaken is er
natuurlijk ook veel ruimte voor gezelligheid en cultuur. In de afgelopen jaren hebben
we onder andere Stockholm, Istanbul, New York, India (New Delhi en Mumbai),
Moskou en Dubai bezocht met een groep van ongeveer 18-20 studenten.

Wat je zoal moet doen
Binnen deze commissie zal je vooral bezig zijn met het organiseren van de studiereis.
Er wordt wekelijks vergaderd. Tijdens vergaderingen wordt er gebrainstormd over
leuke activiteiten en bedrijfsbezoeken. Er is ruimte genoeg voor je eigen inbreng. Je
bent samen met het hele team verantwoordelijk voor het realiseren van de studiereis.

Functies binnen de commissie

De commissie bestaat uit ongeveer 5-7 leden.
Speciale functies binnen deze commissie zijn de
voorzitter, penningmeester en secretaris.
Daarnaast zijn er algemene leden. Meer informatie
over de functies vindt je op pagina 13.

Talenten

Deze commissie is geschikt als
je talent hebt voor
organiseren, cultureel bent
ingesteld en het leuk vindt om
een onderzoek op te zetten.
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Salescommissie (SalesCo)

In de salescommissie ga je aan de slag als accountmanager. Je zult verschillende
bedrijven benaderen voor een eventuele samenwerking met Mercurius.

Wat je zoal moet doen
Je zult je bezighouden met acquisitie in de breedste zin. Denk aan het benaderen en
binnenhalen van adverteerders en sponsors of het opzetten van kortingsacties voor
onze leden. Daarnaast onderhoud je het contact met onze zakelijke relaties per mail,
telefoon of face2face. Ook zal je regelmatig met bedrijven om de tafel gaan zitten om
een eventuele samenwerking te bespreken.

Zo ziet de commissie eruit

Talenten

De commissie bestaat uit 1 – 4 leden. Je zult
ongeveer vier a zes uur per maand bezig zijn met
deze commissie. Het zal echter per maand verschillen.
Je zult deze tijd besteden aan vergaderingen en het
contact met bedrijven. Bovendien kun je een groot
deel van je tijd zelf indelen.

Zit verkopen in jouw bloed
en vind je het leuk om in
contact te staan met
verschillende bedrijven en
organisaties? Hou je van
koffie drinken? Dan is deze
commissie geschikt voor
jou.
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Medium
Medium Online is een online blog met artikelen van hoog niveau die gerelateerd zijn
aan Communicatiewetenschap. Daarnaast is Medium te vinden op YouTube via
MediumTV.

Zo ziet de commissie eruit

Medium Online en MediumTV zijn altijd op zoek naar redactieleden. Schrijf jij graag
over communicatie en media, vind je onderzoek en interviewen leuk en wil je jouw
artikelen gedurende het hele jaar terugvinden op ons blog, solliciteer dan als
redacteur voor Medium! Sta je graag voor de camera of edit je liever materiaal achter
je computer, ook dan is Medium iets voor jou. De blog en MediumTV hebben één
redactie die zich zowel voor de blog als voor MediumTV inspant.

Redactielid Medium

Talenten

Als redacteur van Medium schrijf je minimaal twee tot
vier blogs per maand voor het online platform. Als
MediumTV-crewlid bepaal je met de andere
crewleden onderling de deadlines.

Kun je goed schrijven, ben
je altijd op de hoogte van
het laatste nieuws over
uiteenlopende
onderwerpen en ben je
niet bang voor deadlines?
Dan is Medium wat voor
jou.

Meer informatie

Wil je meer weten over Medium en de sollicitatieprocedure? Kijk dan op
www.mediummagazine.nl.
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Carrière-evenementcommissie (Mercurius & MAA)
Ieder jaar organiseert Mercurius samen met de Marketng Associatie Amsterdam
(MAA) een groot carrière-evenement. Dit evenement laat masterstudenten door
middel van workshops kennismaken met gerenomeerde bedrijven uit de
communicatiebranche.

Wat je zoal moet doen
Dit eendaagse evenement in april is speciaal gericht op masterstudenten die na hun
studie aan de slag willen in de marketing- en communicatiesector. Uniek aan deze
commissie is de samenwerking met de MAA. Samen met deze partijen zal je ongeveer
een half jaar bezig zijn met het opzetten en organiseren van dit evenement van A tot
Z. Iedere vereniging neemt een deel van de organisatie op zich en levert een aantal
commissieleden. Er wordt minimaal één keer per week vergaderd. Naast de
vergadering zal je nog een aantal uur kwijt zijn met de taken van je eigen functie.
Logischerwijs zal je naarmate het evenement nadert wat drukker zijn dan in de
beginfase.

Functies binnen de commissie

De commissie bestaat uit ongeveer 6-10 leden
waarvan er ongeveer 3 worden aangeleverd vanuit
Mercurius. Binnen de commissie zijn de volgende
functies van toepassing: voorzitter,
secretaris/penningmeester, externe betrekkingen en
marketing/PR. Vanuit Mercurius zullen we ons vooral
bezig houden met marketing, PR en externe
betrekkingen.

Talenten

Heb je organisatietalent en
kun je goed communiceren
met bedrijven en andere
zakelijke relaties? Zit je in
het tweede jaar of hoger?
Dan is deze commissie
geschikt voor jou.
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Internationale Commissie (InterCo)
De internationale commissie is opgericht in 2015 speciaal voor internationale en
Nederlandse studenten die een Engelstalige bachelor- of mastertrack volgen in
communicatiewetenschap. De InterCo organiseert sociale activiteiten, gericht op
internationale studenten. Specifiek voor internationale studenten is het een goede
gelegenheid om andere studenten te leren kennen in een informele setting.

Dit realiseren wij:
- Sociale activiteiten
- Sportieve uitjes
- Culturele uitjes

Wat je zoal moet doen

De commissie komt wekelijks samen om te
vergaderen. Buiten de vergadering om zal je bezig
gaan met to do’s die tijdens de vergadering zijn
opgesteld. Naast de wekelijkse vergaderingen zal je
bezig gaan met het organiseren van verschillende
evenementen en activiteiten. Al met al zal deze
commissie drie uur per week in beslag nemen.
.

Functies binnen de commissie

De commissie heeft 5 of 6 leden. De functies binnen
de commissie zijn als volgt verdeeld: de voorzitter
(organiseert de vergaderingen), de penningmeester
(maakt begrotingen voor evenementen) en de
secretaris (maakt notulen van vergaderingen).

Talenten

Heb je organisatietalenten,
ben je sociaalvaardig en wil
je graag je Engelse skills
ontwikkelen? Solliciteer
dan voor de Internationale
Commissie!
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Functies binnen de commissies
Binnen (bijna) iedere commissie zijn er een aantal standaard functies die vervuld
moeten worden. We hebben het dan over een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Als je een van deze functies uitoefent heb je een extra
verantwoordelijkheid binnen de commissie.

Voorzitter

Als voorzitter heb je de dagelijkse leiding over de commissie. Je organiseert en plant
de vergaderingen en maakt voor iedere vergadering een agenda. Daarnaast zorg je
ervoor dat jouw team goed samenwerkt en de actiepunten (op tijd) worden
uitgevoerd.

Secretaris
De secretaris zal tijdens de vergaderingen notuleren en deze samen met de actielijst
uitwerken. Eventueel is de secretaris verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de
commissie.

Penningmeester

Als penningmeester is het je taak om begrotingen en resultatenrekeningen te maken
voor activiteiten binnen je commissie.

Algemeen lid
Als algemeen lid heb je geen specifieke functie binnen de commissie. Het kan wel zo
zijn dat je specifieke taken krijgt opgelegd door je coördinator.

13

Waarom actief lid worden? Je leest het hier!
Studievereniging Mercurius is een non-profit organisatie en bestaat geheel uit
vrijwilligers. Als actief lid ben je een belangrijk onderdeel van de vereniging, jij maakt
het verschil. Door deel te nemen aan een van onze commissies doe je veel praktijk
ervaring op naast je studie. Er is veel ruimte om te leren en bepaalde vaardigheden
eigen te maken. Ook leer je veel nieuwe (mede)studenten kennen en werk je samen
aan leuke projecten die gerelateerd zijn aan jouw studie!
Speciale activiteiten voor actieve leden

Als je lid wordt van een commissie betekent dit dat je ‘actief lid’ bent bij Mercurius.
Wij organiseren regelmatig speciale activiteiten voor onze actieve leden zoals borrels
of een leuke dagactiviteit. Ook binnen de commissies zelf is er genoeg ruimte voor
gezelligheid!

De voordelen
ü Opdoen van praktijkervaring.
ü Uitbreiden van je netwerk (sociaal & zakelijk).
ü Leer en verbeter verschillende vaardigheden.
ü Leren om goed binnen een team samen te werken.
ü Veel vrijheid, voeg je eigen ideeën toe aan onze vereniging.
ü Commissiewerk staat uitstekend op je cv. Dus meer kans op de
stage of baan die jij zo graag wilt.
ü Werken in een leuk & gezellig team, samen met
medestudenten.
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Solliciteren
Als je interesse hebt in een (of meerdere) van onze commissies kun je solliciteren.
Stuur je cv, een korte motivatie en je studiejaar naar info@mercuriusuva.nl. Wij zullen
vervolgens contact met je opnemen en je eventueel uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek en een kop koffie!
Solliciteren voor Medium

Wil je actief worden voor Medium? Volg dan de procedure die beschreven staat op:
http://www.mediummagazine.nl/joinus/
Zit je nog met vragen?

No problem! Wij staan altijd voor je klaar om je vragen te beantwooren. Stuur ons een
e-mail of kom langs bij de Mercuriusbalie in C0.11 (tussen 11:00-14:00). Bellen kan
ook: 020-5255302.
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