Ref. 2019-100 – (Praktijk)lectoren graduaatsopleidingen Odisee

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.
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 biedt 25 bacheloropleidingen aan - en vanaf het
academiejaar 2019-2020- ook 9 graduaatsopleidingen: stateof-the-art onderwijs dat inzet op talentontwikkeling,
superdiversiteit en een sterke band met het werkveld.
Bij Odisee staat de student centraal. Wij geloven in de kracht
van mensen en omarmen verschillen. 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.
Voor de nieuwe graduaatsopleidingen zijn wij op zoek naar
enthousiaste (praktijk)lectoren en/of kandidaten met
relevante praktijkervaring in de diverse sectoren.
Met een graduaatsopleiding behalen studenten op twee jaar
tijd een diploma hoger onderwijs. De opleiding situeert zich
tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding en
is erg praktijkgericht: het werkplekleren vormt minstens een
derde van de studieomvang. De opleiding biedt snel kans op
werk.
Deel jij onze ambitie om onze graduaatsopleidingen mee
vorm te geven? Geloof jij in de sterkte van werkplekleren
en kan jij op een praktijkgerichte manier leeractiviteiten
vorm geven en begeleiden?
Stel je dan kandidaat om als (praktijk)lector de
graduaatsopleidingen van Odisee te komen versterken!

Taakinhoud
Odisee start de volgende graduaatsopleidingen op:
 Studiegebied bedrijfskunde: Accounting administration,
Marketing en communciatiesupport, Programmeren, en
Informatica (systemen en netwerken)
 Studiegebied Biotechniek: Productiebeheer land- en
tuinbouw






Studiegebied
Industriële
wetenschappen
en
Technologie: Elektromechanische systemen en
Werforganisatie.
Studiegebied Biotechniek: Productiebeheer land- en
tuinbouw.
Studiegebied Sociaal-agogisch werk: Maatschappelijk
werk

Voor deze graduaatsopleidingen zijn wij op zoek naar
verschillende profielen.

Profiel
 Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons
verhaal stappen.
 Je bezit een HBO-5-, bachelor- of masterdiploma,
aangevuld met relevante werkervaring. Een bewijs van
pedagogische bekwaamheid is een pluspunt.
 Je bent zeer communicatief (mondeling én schriftelijk).
 Je stelt je toegankelijk en aanspreekbaar op voor de
verschillende stakeholders (studenten, mentoren,
werkgevers, collega’s , …) en werkt goed in team.
 Je houdt ervan om met (jong)volwassenen aan de slag te
gaan en vindt gemakkelijk aansluiting bij diverse
studentengroepen.
 Je hebt een dynamische en open visie.
 Je bouwt vlot een netwerk op.
 Je bent flexibel en mobiel: je bent bereid om de studenten
op de verschillende werkplekken te bezoeken.
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Ons aanbod

Kandidaatstelling

 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
 De kans om mee de uitbouw van de graduaatsopleidingen en
het werkplekleren vorm te geven en uit te rollen in Odisee.
 Afhankelijk van de opdracht bieden we een aanstelling aan als
(praktijk)lector (weddeschaal 316 of weddeschaal 502) of als
gastprofessor, van bepaalde of onbepaalde duur.
 Afhankelijk van de graduaatsopleiding, word je
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.
 Zaterdag- en of avondwerk zijn mogelijk.
 Tewerkstelling op meer dan één campus is mogelijk.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar
vervoer en/of een fietsvergoeding.

Je kan gericht solliciteren en je kandidaat stellen voor een
specifieke vacature. Een opsomming van concrete
openstaande opdrachten vind je hier.
Indien je profiel matcht met meerdere vacature-opdrachten,
kan je je kandidaat stellen via deze algemene vacature. We
vragen in jouw motivatiebrief duidelijk te verwoorden naar
welke soort opdracht(en) jouw interesses uitgaat(n), en welk
tewerkstellingspercentage je ambieert.
Geïnteresseerde kandidaten dienen
ten laatste op 31 mei 2019
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.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke en andere inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst via e-mail personeelsdienst@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.
Warmoesberg 26, 1000 Brussel

