Ref. 2017/CO/24 – Deeltijds (40 %) gastprofessor Webdevelopment &
Programming – campus Gent
Taakinhoud

Profiel

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
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

De bacheloropleiding ICT is op zoek naar een gastprofessor
voor de vakken Webdevelopment & Programming die het
onderwijsteam kan versterken.





Je werkt in een enthousiast team van docenten en
onderzoekers waar je hoofdzakelijke mee instaat
voor de uitvoering van de laboactiviteiten van de
vakken: Webdesign & usability, Java Fundamentals,
Relational Databases, ….
Aanvullend begeleid je studenten bij het uitwerken
van hun project en/of stage.
Afhankelijk van je expertise ligt het gewicht van je
takenpakket op Webdevelopment en/of
Programming.










Je beschikt over een bachelordiploma ICT of
gelijkwaardig.
Je hebt ervaring met:
o webtechnologie (HTML5, CSS, Javascript,
PHP, …);
o programmatie (Java, C#, databanken)
Je hebt een basisachtergrond in UX & UI-design.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent klantgericht, communicatief vaardig en
kan in een divers team functioneren.
Je werkt nauwgezet en hebt oog voor administratie.
Ervaring met of interesse voor het lesgeven en
didactische ondersteuning van studenten strekt tot
aanbeveling.
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Ons aanbod











Een boeiende en gevarieerde job die je voluit
mogelijkheden biedt om je talenten en competenties verder
te ontwikkelen op het snijpunt van onderzoek en
praktijkontwikkeling.
Contractuele aanstelling van bepaalde duur van 16
september 2017 tot en met 15 september 2018.
Inschaling in weddeschaal 316.
Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op
de website van het Departement Onderwijs:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
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.
Beschikbaarheid voor de hogeschool in overeenstemming
met de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor
een voltijdse betrekking)
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
Deze vacature kan gecombineerd worden met andere
vacatures (2017/CO/23) binnen de opleiding ICT.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten solliciteren

uiterlijk 15 augustus 2017
online via vacatures 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
competentiegericht interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij
Katja.Verbeeck@odisee.be en
Davy.DeWinne@odisee.be van de bacheloropleiding
elektronica-ICT
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen bij Eva Van
Loocke, medewerker personeelsdienst: tel. 09 331 65 15 of
via e-mail eva.vanloocke@odisee.be.

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.
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