Ref. 2017/CO/27 – Deeltijds (25%-50%) gastprofessor/lector voor de
opleidingsonderdelen ‘International Marketing’ en ‘Sales Management’ in de
Engelstalige opleiding bedrijfsmanagement
Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.

Taakinhoud

Profiel

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

onderwijs- en begeleidingsopdracht binnen de Engelstalige
Bacheloropleiding Business Management met een major in
Marketing (de Engelstalige opleidingsvariant van de
opleiding Bedrijfsmanagement); o.a. voor de opleidingen
‘International Marketing’ en ‘Sales Management’;
coördinatie van projectwerk;
begeleiding van (internationale) stages, bachelorproeven,
(bedrijfs-) projecten en activiteiten in samenwerking met
buitenlandse partners en het (internationale) werkveld.

vernieuwen.






Job content





educational and guidance assignment within the English
Bachelor of Business Management with a major in
Marketing (the English-language educational variant of
Business Management, Marketing); this concerns
‘International Marketing and ‘Sales Management’;
coordination of project work;
supervision of (international) internships, bachelor theses,
(business) projects and activities in cooperation with
foreign partners and the (international) field of work.

Afhankelijk van de competenties van de kandidaten kan de
opdracht uitgebreid worden met de coördinatieopdracht van
de afstudeerrichting BBM ten belope van 25%:




uitvoering en organisatie van activiteiten van de
afstudeerrichting en keuzetrajecten;
begeleiding van het docententeam;
actualisering van het curriculum en de vakinhouden.




Je beschikt over een relevant masterdiploma.
Je beschikt over relevante bedrijfservaring.
Je haalt voor taalbeheersing Engels niveau C1 van de Europese
taalniveaus.
Je beschikt over goede didactische kwaliteiten en je kunt
studentgericht denken en handelen.
Je hebt een dynamische en open visie t.o.v. nieuwe
onderwijsontwikkelingen.
Je hebt een goede kennis van PC- en internettoepassingen.
Je bent bereid deel te nemen aan de internationale programma’s
en/of projecten van het studiegebied, inclusief het begeleiden van
buitenlandse stages.
Je bent bereid een actieve en constructieve bijdrage te leveren bij
teamvergaderingen en teamwork.
Je bent bereid je bij te scholen.

Profile










You have a relevant master's degree.
You have relevant business experience.
You have a C1 level for English.
You have good didactic qualities and you are student-oriented.
You have a dynamic and open vision for new educational
developments.
You have a good knowledge of PC and Internet applications.
You are willing to participate in international programs and/or
projects, including supervising foreign internships.
You are willing to provide an active and constructive contribution to
team meetings and teamwork.
You are interested in working in an educational environment.

Ref. 2017/CO/27 – Deeltijds (25%-50%) gastprofessor/lector voor de opleidingsonderdelen
‘International Marketing’ en ‘Sales Management’ in de Engelstalige opleiding
bedrijfsmanagement
Ons aanbod










Kandidaatstelling
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.
Afhankelijk van de competenties van de kandidaten kan de
opdracht uitgebreid worden met een coördinatieopdracht
van 25%.
Een contract van bepaalde duur als gastprofessor (barema
502) met ingang van 16/09/2017 tem 30/09/2018. Indien de
lesopdracht (25%) wordt gecombineerd met de
coördinatieopdracht (25%) betreft het een statutaire
aanstelling als lector, onbepaalde duur, ten belope van 50%.
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 Brussel.

Geïnteresseerde kandidaten dienen ten laatste op

11/08/2017
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
23/08/2017.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij Alea
Fairchild, coördinator BBM, via e-mail
alea.fairchild@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: Dorien Buelinckx, tel. 02/210 13 14 of via
e-mail dorien.buelinckx@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

