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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.

Taakinhoud

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.

Als lector/praktijklector binnen de opleiding ElektronicaICT:







verzorg je lesactiviteiten binnen de
vakgebieden: computerarchitectuur, Internet of
Things, netwerken, systeembeheer,
programmeren, …;
begeleid je studenten bij projecten, stages en
bachelorproeven;
help je bij ondersteunende taken zoals
systeembeheer en onderhoud van onze ICTinfrastructuur;
werk je mee aan internationalisering en
onderzoeksprojecten of maatschappelijke
dienstverlening.

Profiel










Je beschikt over een relevant masterdiploma
(Elektronica-ICT, Computerwetenschappen,
ICT, Informatica,…)
Professionele bachelors Elektronica-ICT
komen ook in aanmerking mits aantoonbare
ervaring of competentie in de taken
omschreven in de taakinhoud.
Je hebt een degelijke expertise en ervaring in
IoT en communicatiebussen,
computerarchitectuur, besturingssystemen,
netwerken, programmeren, digitale
technieken, …
Je hebt affiniteit met het onderwijs en het
omgaan met jongeren.
Je bent klantgericht, zowel naar studenten,
medewerkers als naar externen toe en kan vlot
in een team samenwerken.
Je bent ondernemend en kunt zelfstandig
werken.
Je bent bereid mee te werken aan de uitbouw
van onze internationalisering,
maatschappelijke dienstverlening en
mogelijke onderzoeksprojecten.
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Kandidaatstelling
Ons aanbod
Geïnteresseerde kandidaten dienen







Statutaire aanstelling als lector (weddeschaal 502) of
praktijklector (weddeschaal 316) ten belope van 100 %.
Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op
de website van het Departement Onderwijs
(www.ond.vlaanderen.be).
Voltijdse aanstelling met ingang van 16 september 2017.
De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op de campus
in Gent. Verplaatsingen naar andere campussen behoren
tot de mogelijkheden.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

uiterlijk 30 juni 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.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij Peter
Demeester, opleidingshoofd Elektronica-ICT:
peter.demeester@odisee.be
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
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.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

