Ref. 2018/CO/49 – Adviseur Onderzoek – (50 % Odisee, mogelijk aan te vullen met
50 % Erasmushogeschool Brussel) – campus Brussel
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.

Taakinhoud
Binnen de dienst onderzoek en projectbeheer van Odisee
ondersteun je de onderzoekers en docenten bij het
opstellen van projectaanvragen. Je begeleidt hen bij het
zoeken van projectpartners, je volgt projecten op en helpt
waar mogelijk, je coördineert de (tussentijdse)
rapporteringen en de administratieve aspecten van
onderzoeksprojecten. Dit alles in overleg met je collega’s
binnen de dienst.

Profiel






Het opleiden van onderzoekers spreekt je aan: samen met
de collega’s werk je informatiedossiers en vormingen uit in
verband met Open Access, basisaspecten van intellectueel
eigendomsrecht.
Kwaliteitszorg vind je belangrijk. Zo werk je in overleg met
de juridische dienst aan voorbeeldcontracten, clausules
voor contractonderzoek en dienstverlening.
Je werkplek is Brussel en je verkent van hier uit netwerken,
samenwerking en onderzoeksmogelijkheden in de
Brusselse regio met diverse stakeholders. Je fungeert als
contactpersoon t.o.v. subsidiërende instellingen zoals
Innoviris.
Deze functie kan gecombineerd worden tot een voltijdse
opdracht met een gelijkaardige halftijdse functie aan de
Erasmushogeschool Brussel. Er zal gewerkt worden met
één selectiecommissie voor beide functies.






Masterdiploma
Aantoonbare kennis van en
ervaring met (praktijkgericht)
onderzoek en/of projectwerk.
Interesse in het begeleiden van
onderzoekers.
Bij voorkeur ervaring met
projecten waarbij er met bedrijven
of andere organisaties wordt
samen gewerkt. Kennis van het
KMO-netwerk en non-profit, van
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest is een pluspunt.
Interesse in thema’s zoals Open
Access
en
intellectueel
eigendomsrecht en de wil om je er
in te verdiepen.
Het geven van vorming stimuleert
je, kwaliteitszorg vind je belangrijk.
Goede mondelinge en schriftelijke
kennis van het Nederlands, Engels
en het Frans.
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Een boeiende en gevarieerde job die je voluit
mogelijkheden biedt om je talenten en competenties
verder te ontwikkelen op het snijpunt van onderzoek
en praktijkontwikkeling.
Contractuele aanstelling als bediende (50 %) van
bepaalde duur van 21 januari 2019 tot en met 31
december 2019 met mogelijkheid tot verlenging mits
beschikbaarheid van middelen.
Inschaling in weddeschaal 502. Meer informatie over
de weddeschalen is terug te vinden op de website van
het Departement Onderwijs
(http://onderwijs.vlaanderen.be).
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.
De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in
Brussel.
Beschikbaarheid voor de hogeschool in
overeenstemming met de gangbare
arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking)
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer, en/of een fietsvergoeding, of een
kilometervergoeding woon-werkverkeer.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten stellen zich
uiterlijk 7 januari 2019
kandidaat 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 interview op
14/01/2019 (9u-14u).

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Dirk
Smits, via e-mail dirk.smits@odisee.be
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 09 331 65 15 of via e-mail
eva.vanloocke@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

