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Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die

De bacheloropleidingen binnen het Studiegebied
Gezondheidszorg worden aangeboden op de campussen te
Aalst, Brussel en Sint-Niklaas.
Voor de opleidingen “Bachelor na Bachelor in de Intensieve
Zorg en Spoedgevallenzorg” en de opleiding “Bachelor in
Verpleegkunde” op de campus in Aalst zoeken we één voltijds
praktijklector ad interim of twee halftijdse praktijklectoren ad
interim.

Taakinhoud

ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

Profiel





Als lid van het onderwijzend team ben je belast met de
volgende taken:








Je verzorgt lesactiviteiten binnen het domein van
geïntegreerde casuïstiek, verpleegkundige praktijk in de
opleiding verpleegkunde en in de banaba Intensieve Zorg
en Spoedgevallenzorg.
Je begeleidt en beoordeelt studenten bij
bachelorproeven, projecten, stages,…
Je begeleidt en beoordeelt studenten op de
leerwerkplaats en in het simulatiecentrum van de
hogeschool.
Je bent lid van het simulatieteam en van de pool voor
externe opleidingen medische dringende hulpverlening.
Je vertegenwoordigt het Studiegebied Gezondheidszorg
op infodagen, Sid-in beurzen en andere externe
activiteiten.
Je neemt deel aan opleidingsgebonden
vormingsinitiatieven en overlegmomenten om de
opleiding en het curriculum te vernieuwen, uit te bouwen
en attractief te maken.







Je beschikt over een diploma Bachelor in de Verpleegkunde,
aangevuld met een Bachelor na bachelor in de Intensieve
Zorg en Spoedgevallenzorg.
Je hebt een aantal jaren ervaring in de verpleegkundige
praktijk en in de praktijk van de Spoedgevallenzorg.
Ervaring als lesgever in het hoger onderwijs is een
bijkomende troef.
Je kunt je ervaring en expertise delen met collega’s en met
studenten
Je bent een gepassioneerd lesgever en coach met een hart
voor Gezondheidszorg.
Je werkt verder aan je eigen professionalisering, je bent op de
hoogte van recente ontwikkelingen in de sector en je
onderhoudt waardevolle contacten met het werkveld.
Je hebt voeling met de leefwereld van de studenten en je
kunt op een natuurlijke wijze optreden als hun begeleider en
coach.
Je bent ondernemend en je kan planmatig en gestructureerd
handelen.
Je bent handig in het inzetten en gebruiken van ICT-middelen
en actuele toepassingen.
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Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderwijsomgeving.
Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
Een aanstelling ad interim, als lid van het onderwijzend
personeel, in het ambt van praktijklector, voltijds of
halftijds, van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018, met
mogelijke verlenging .
Bijkomende info vind je op personeel hogescholen
Verloning volgens weddeschaal 316
Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs
kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor
zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze
schriftelijk bewezen wordt.
Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
De opdracht wordt uitgeoefend op campus Aalst, met
mogelijke verplaatsingen naar andere campussen van de
hogeschool.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op 15 augustus 2017
online te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden worden uitgenodigd voor een
praktische/didactische proef en een interview op
23 augustus 2017

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij
Candice De Windt, studiegebieddirecteur, via e-mail
candice.dewindt@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Regine Roggeman, tel. 053/727124 of
via e-mail per@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 2017 t.e.m. 15 augustus 2017

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

