Ref. 2017/CO/25 – Deeltijds (10%) gastprofessor Recht voor het studiegebied
SAW - campus Brussel
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.

Taakinhoud

Profiel

De lesopdracht bestaat uit twee delen:
1. Juridische thema’s voor Maatschappelijk werk (5% )
2. Juridische thema’s voor Sociaal-cultureel werk (5%



De opleidingsonderdelen beogen toekomstige
maatschappelijk en sociaal-cultureel werkers juridische kaders
aan te reiken voor hun professionele praktijk.



Kandidaten kunnen voor beide functies of voor elk apart hun
kandidatuur stellen.
1. Het opleidingsonderdeel ‘Juridische thema’s voor
Maatschappelijk werk’ binnen de bacheloropleiding
Sociaal werk
Het opleidingsonderdeel behandelt een reeks voor het
maatschappelijk werk relevante juridische thema’s en
casussen, zoals familie- en jeugdrecht, OCMW-wetgeving,
migratie, schuldbemiddeling.
In functie van de expertise van de kandidaat en in overleg
met het onderwijsteam en het opleidingshoofd worden de
thema’s gekozen die zullen behandeld worden in de lessen.
Meer info over de opleidingsonderdelen van de opleiding
kan je hier vinden.
2. Het opleidingsonderdeel ‘Juridische thema’s voor Sociaalcultureel werk’ binnen de bacheloropleiding Sociaal werk.
Het opleidingsonderdeel behandelt een reeks voor het
sociaal-cultureel werk relevante juridische thema’s en
casussen, zoals vzw-wetgeving, wonen, migratie, sociale
actie.
In functie van de expertise van de kandidaat en in overleg
met het onderwijsteam en het opleidingshoofd worden de
thema’s gekozen die zullen behandeld worden in de lessen.
Meer info over de opleidingsonderdelen van de opleiding
kan je hier vinden.












Je bent in het bezit van een Master in het Recht of indien
aantoonbare professionele ervaring met juridisch werk
een masterdiploma in andere relevante Sociale
wetenschappen.
Je hebt affiniteit met het werkdomein van het sociaal
werk, de welzijns- of socio-culturele sector.
Je bent een geboren lesgever die met passie leerstof kan
overbrengen.
Ervaring in het hoger onderwijs strekt tot aanbeveling.
Je bent bereid om verder onderwijskundige
professionalisering te volgen.
Je kan zelfstandig, creatief en dynamisch denken en
handelen.
Je kan goed samenwerken in team.
Je hebt een positief beeld t.o.v. de hogeschoolstudent,
kan om met diversiteit binnen de studentengroep en
benadert studenten vanuit talenten.
Je hebt een dynamische en open visie t.o.v. nieuwe
ontwikkelingen (onderwijs- en werkveld,
internationalisering, flexibilisering, diversiteit, inclusie, …).
Je kan vlot werken met PC- en internettoepassingen.
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Ons aanbod
 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.
 Contractuele aanstelling als deeltijds (5 of 10%)
gastprofessor (barema 502-lector) met ingang van
16/09/2017 t/m 30/09/2018, verlengbaar mits gunstige
evaluatie.
Meer informatie over de weddeschaal 502 vind je hier:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salarisschalenonderwijzend-personeel-hogescholen.
 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.
 De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in Brussel;
verplaatsingen naar andere campussen van de hogeschool
behoren tot de mogelijkheden.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op vrijdag 25 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
competentiegericht interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen Jan
Claeys, opleidingshoofd Sociaal Werk, via e-mail
jan.claeys@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail

kristien.staes@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

