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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.
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.

Binnen de opleiding Voedings- en Dieetkunde start in
september een tweejarig PWO-project “Wanneer gezond eten
ongezond wordt: screening, begeleiding en sensibilisering van
orthorexia nervosa in de diëtistenpraktijk”. De
hoofddoelstelling van dit project is de validatie van een
screeningsinstrument en de ontwikkeling van een
behandelrichtlijn ter ondersteuning van de diëtist.
Voor de uitwerking van dit project zijn we op zoek naar een
deeltijds onderzoeker (35%) om ons team te versterken. Deze
collega zal ook een onderwijsopdracht van 15% op zich nemen.

Taakinhoud
Onderzoeksopdracht (35%)

Je staat in voor het uitvoeren van het project.

Je organiseert mee het veldwerk, coördineert de datainput en voert de data-analyse mee uit.

Je rapporteert over de projectvoortgang.

Je neemt een actieve rol op voor de disseminatie van de
project(-deel-)resultaten.

Je netwerkt en communiceert actief met het werkveld en
de partners.

Je neemt deel aan vergaderingen van het
onderzoeksteam.
Onderwijsopdracht (15%)

Je bent medelector in de opleidingsonderdelen
Psychologie en Pathopsychologie aan de studenten
Voedings- en Dieetkunde.

Je begeleidt werkcolleges voor de opleidingsonderdelen
Sociale en communicatieve vaardigheden en
Gesprekstechnieken en coaching.

Profiel

















Je beschikt over een masterdiploma Klinische Psychologie.
Je beschikt over enkele jaren onderzoekservaring en
inhoudelijke affiniteit met het projectthema.
Je gelooft in de visie van Odisee en wilt graag mee in ons verhaal stappen.
Je bent vertrouwd met onderzoek bij verscheidene (klinische)
doelgroepen.
Je hebt kennis over de psychometrische evaluatie van
vragenlijsten.
Je beschikt over degelijke data-analytische vaardigheden.
Je hebt een wetenschappelijke schrijfstijl.
Je hebt een passie voor het hoger onderwijs. Een bewijs van
pedagogische bekwaamheid is een pluspunt.
Je gelooft in het kunnen van bachelorstudenten.
Je bent in staat om gestructureerd en met veel enthousiasme
studenten te begeleiden in hun leren.
Je bent organisatievaardig.
Je bent een teamplayer met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en engageert je loyaal voor Odisee.
Je bent klantgericht, zowel intern als extern.
Je neemt initiatief., ziet noden en speelt erop in.
Je bent zelf ook erg leergierig en gaat voor lifelong learning.
Je gelooft in onderwijsvernieuwingen en bent bereid deze te
implementeren.
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Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderzoek- en onderwijsomgeving. Een boeiende,
gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en
mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook
via vorming.
Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor 1 jaar als
gastprofessor (15%) en onderzoeker (35%), verlengbaar
mits positieve evaluatie.
Inschaling in weddeschaal 502.
Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op
de website van het Departement Onderwijs:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
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.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
Je hebt een werkplek op de technologiecampus te Gent.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
ten laatste op 21 juni 2019 online te solliciteren via
werken.

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 interview en
een didactische proef op 27 juni 2019 te Gent. De
commissie toetst de onderwijscompetenties, evalueert de
professionele kwaliteiten van de kandidaten, evenals de
motivatie en de interesse voor werkterrein en vacature.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u verkrijgen bij Ellen Moens,
projectleider, via e-mail ellen.moens2@odisee.be
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 09 331 65 15 of via e-mail
caroline.verdoodt@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

