Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
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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.

Odisee is een hogeschool met meer dan 10 000
studenten en 25 bacheloropleidingen. Onze campussen,
die zich bevinden in Aalst, Brussel, Dilbeek, Schaarbeek,
Gent en Sint-Niklaas zijn dynamische centra van
onderwijs, onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening.
Bij Odisee staat de student centraal. Wij geloven in de
kracht van mensen en omarmen verschillen. Onze focus
ligt op talenten en ontwikkeling. Door intensief samen te
werken en actief te participeren gaan we voor hoge
kwaliteit, halen we het beste uit de student en onszelf en
geven we richting aan de toekomst.
In het studiegebied Sociaal-agogisch werk worden vier
opleidingen aangeboden: gezinswetenschappen,
orthopedagogie, sociaal werk en psycho-sociale
gerontologie (en dit op drie campussen: Schaarbeek,
Dilbeek en Brussel centrum).
Deel jij onze ambitie en wil jij meewerken aan een
open en innovatieve onderwijsgemeenschap?
Ben je ervan overtuigd dat jouw sterktes en potentieel
een grote meerwaarde kunnen betekenen voor het
studiegebied SAW?
Stel je dan kandidaat om als (praktijk)lector,
begeleider, beleidsondersteuner of onderzoeker ons
team te komen versterken.

Taakinhoud
 Jouw talenten en competenties bepalen in welk team je
terecht komt. Je kan bijvoorbeeld aan de slag gaan als
stagebegeleider in combinatie met het begeleiden van
bachelorproeven, of je kan kiezen om te solliciteren als
(praktijk)lector voor één specifiek opleidingsonderdeel. Of
misschien voel je je aangetrokken tot beleidsondersteunend werken en wil je hier helemaal voor gaan?
 We willen in gesprek gaan met sollicitanten die op zoek
zijn naar een voltijdse functie, maar evengoed met
sollicitanten die een beperkte opdracht ambiëren in het
onderwijs.
 Een opsomming van openstaande opdrachten vind je
hier.
 We vragen in jouw motivatiebrief duidelijk te verwoorden
op welke domeinen jouw interesses en sterktes liggen, en
welk tewerkstellingspercentage je ambieert.

Profiel
 Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons
verhaal stappen.
 Je bezit een masterdiploma of een bachelordiploma
aangevuld met relevante werkervaring.
 Indien je beschikt over ervaring in het begeleiden van
studenten of werkveldervaring hebt in het brede sociale
werk-of welzijnsveld, is dit een pluspunt.
 Je hebt affiniteit met de Brusselse grootstedelijke
context.
 Je vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse
studentengroepen.
 Je hebt een dynamische en open visie.
 Je bent contactvaardig en je bent sterk in mondelinge en
schriftelijke communicatie.
 Je bouwt vlot een netwerk op.
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Ons aanbod
 Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderzoeksomgeving.
Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
 Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling aan
als bediende, als (praktijk)lector of als gastprofessor, van
bepaalde of onbepaalde duur.
 Afhankelijk van de functie die je opneemt en jouw relevante
ervaring, word je aangesteld als lector (weddeschaal 502) of
praktijklector (weddeschaal 316).
 Je wordt tewerkgesteld op één of meerdere van onze
campussen.
 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 overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van
de opdracht.
 Zaterdagwerk (gemiddeld 1 zaterdag per maand) vereist
voor een beperkt aantal functies.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op 16 augustus 2018
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
proef en/of een interview op dinsdag 21 of woensdag
22 augustus 2018.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Tanja Nuelant
(studiegebieddirecteur Sociaal-agogisch werk via e-mail
tanja.nuelant@odisee.be).
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst via e-mail personeelsdienst@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli t.e.m. 15 augustus 2018.

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

