Ref. 2017/STAT/47 – Deeltijds (70%) lector Bouw – studiegebied Industriële
Wetenschappen en Technologie - campus Aalst
Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.

Taakinhoud

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.

Je maakt deel uit van het opleidingsteam Bouw.
 Je doceert, ontwikkelt en/of actualiseert werkvormen en
bijhorend studie- en leermateriaal.
 Je begeleidt leeractiviteiten zoals praktijkoefeningen,
labowerk, projectwerk, stages en werfbezoeken met de
lijnen Gebouwen en Energie als prioritaire
inhoudsgebieden en met de Maatschappelijke lijn als
secundaire inzetdomein.
 Je denkt mee over en werkt mee aan de permanente
evolutie van het gehele leerprogramma naar vorm,
aanpak en inhoud.
 Je draagt actief bij aan de invulling van de groeipaden die
de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de
studenten beogen (projectwerk, portfolio, bachelorproef,
keuzevakken, leerlijn autonomie-ontwikkeling).
 Je denkt mee over en draagt actief bij aan de uitbouw van
de autonomieversterkende leeromgeving van opleiding
en studiegebied.
 Je denkt actief mee over en draagt bij aan de ontwikkeling
en uitwerking van het globale onderwijsconcept van de
opleiding, met nadruk op talentontwikkeling, op het
stimuleren van het eigenaarschap van de student en op
een actieve omgang met diversiteit.
 Je denkt mee over en werkt mee aan de netwerking en de
externe communicatie met de alumni, de bouwsector, de
aannemingsbedrijven en de secundaire scholen.
 Je neemt actief deel aan de overleg- en
werkvergaderingen van het opleidingsteam, het
studiegebied IWT en de hogeschool.
 Je denkt mee over en draagt bij aan de uitbouw van een
structurele dialoog en samenwerking met het
uitvoeringsgerichte werkveld.
 Je neemt actief deel aan de overleg- en
werkvergaderingen van het opleidingsteam, het
studiegebied IWT en de hogeschool, met bijzondere
aandacht voor de relatie onderzoek/onderwijs.

Je maakt deel uit van de IWT-kern DUBiT
(“duurzaam bouw je in team”).
 Je draagt bij aan het praktijkgericht
onderzoekswerk en het aanvragen en
uitwerken van onderzoeksprojecten,
begeleiden van bachelorproeven.
 Je volgt het aan de slag gaan met trends en
innovatieve ontwikkelingen in de bouw- en
vastgoedsector (met bijzondere aandacht
voor de uitvoering en het zgn. “duurzaam
bouwen”) en met voor de bouw- en
vastgoedsector belangrijke maatschappelijke
evoluties actief op.
 Je neemt initiatief om waargenomen
evoluties te verwerken in leeractiviteiten en
onderzoekswerk.
 Je implementeert en werkt
navormingsprogramma’s uit voor het
werkveld, het secundair onderwijs en
bouwgerelateerde opleidingscentra.
 Je draagt bij aan de disseminatie van
onderzoekswerk en onderzoeksresultaten
o.m. in de opleiding.
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Je beschikt over het masterdiploma in de industriële
wetenschappen: bouwkunde.
Je hebt minstens 3 jaar ervaring met praktijkgericht onderzoek en
opleiding in het bouwkundig hoger onderwijs.
Je hebt ervaring met bouwprojecten inzake de uitvoering en/of
het uitvoeringsgericht ontwerp, in het bijzonder wat betreft de
EPB-conforme uitvoering van bouwknopen en de
projectcalculatie- en planning.
Je kan en wil met studenten in dialoog gaan, in het bijzonder
tijdens geïntegreerde projecten en werfgerelateerde
leeractiviteiten.
Je vindt het begeleiden en coachen van jongeren, team- en
projectgroepen een uitdaging.
Je bent bereid tot levenslang leren, wil deelnemen en meewerken
aan pedagogische en vakgerichte bijscholing.
Je bent vertrouwd met en volgt permanent de nieuwste
ontwikkelingen rond het zgn. “duurzaam bouwen” van gebouwen
(uitvoeringstechnisch en organisatorisch), met inbegrip van de
energietechnologie en de technische uitrusting van gebouwen.
Je hebt een niet-aflatende, nieuwsgierige en kritische
belangstelling voor de bouwsector en zijn maatschappelijke
impact, met bijzondere aandacht voor de innovatieve en
trendsettende aspecten ervan.
Je hebt een ruime belangstelling voor maatschappelijke en
technologische evoluties en ziet snel opportuniteiten tot
samenwerking en synergie tussen verschillende (sectoriële)
omgevingen.
Je bent in staat anderen enthousiast te maken voor een idee of
een project, hanteert empathie en argumenten, kan luisteren
naar sceptici en hen overtuigen.










Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderwijs- en onderzoeksomgeving.
Een boeiende, gevarieerde job vol interessante
contacten, projecten en mogelijkheden om je
competenties aan te scherpen, ook via vorming.
Inschaling in het onderwijzend kader als deeltijds
lector (barema 502) met ingang van 1 oktober 2017
ten belope van 70%.
Meer informatie over de weddenschalen is terug te
vinden op de website van het Departement
Onderwijs.
Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het
onderwijs kan opgenomen worden in de geldelijke
anciënniteit, voor zover deze ervaring relevant is
voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk
bewezen wordt.
Deeltijdse tewerkstelling van 26,6 uur per week.
De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op
campus Aalst. Verplaatsingen naar andere
campussen behoren tot de mogelijkheden.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

uiterlijk 15 september 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 kan je via e-mail
verkrijgen bij Jos Van De Wielle,
opleidingshoofd Bouw, via
jos.vandewielle@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Agneta Huybrechts: tel.
02/210.13.78 of via e-mail
agneta.huybrechts@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

