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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




Je verzorgt les- en laboactiviteiten binnen de leerlijnen
vaardigheidsonderwijs optiek en klinisch redeneren.
Je begeleidt studenten bij bachelorproeven, stages,
persoonlijke ontwikkeling en projecten.
Je werkt mee aan een aantal onderwijsondersteunende
opdrachten (bvb. lid van het kernteam, Sid-ins).



ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.



Je beschikt over een bachelordiploma Optiek en Optometrie
met relevante werkervaring als opticien/optometrist en hebt
onderwijskundige ervaring als docent binnen het hoger
onderwijs.
Je bent dynamisch, flexibel, optimistisch, verantwoordelijk en
geëngageerd. Je neemt initiatief binnen een team. Je streeft
naar kwaliteit en stelt actief onderwijsvernieuwingen voor.
Je bent leergierig, je hebt een kritische ingesteldheid, je denkt
steeds vanuit een evidence based kader en hebt een
ingesteldheid tot levenslang leren.
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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.
Statutaire aanstelling (55%) als praktijklector (barema 316)
die zal ingaan op 01/10/2017.
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.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op 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 op 20
september 2017.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij
Marijke Dierickx, opleidingshoofd optiek en optometrie, via
e-mail marijke.dierickx@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Dorien Buelinckx: tel 02 210 13 14 of via
e-mail dorien.buelinckx@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

