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Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel,
omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee
denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de
maatschappij werken samen aan een boeiend
onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de
complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen
de hogeschool én op de werkvloer van onze
bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én
volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende
maatschappij.
Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil
samen met studenten, bedrijven en andere partners
experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op
levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek,
waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Taakinhoud
Als medewerker verzekeringen ben je het aanspreekpunt binnen
de hogeschool voor het aspect verzekeringen:
Je verleent informatie aan studenten en personeel
omtrent
diverse
verzekeringsvragen
(bv.
reisbijstandsverzekering voor buitenlandse stages,
lichamelijke ongevallen van studenten, verzekering bij
studentenevents, …).
Je staat in voor de contacten met de centrale
verzekeringsdienst binnen de associatie KUL.
Je staat in voor de aangiften, coördinatie en
schadeafhandelingen via de verzekeringspolissen. Je
verzorgt de administratie en communicatie van alle
schadedossiers.
Binnen de juridische cel bied je ondersteuning aan de juristen
bij de (administratieve) opvolging van juridische dossiers.
Je rapporteert aan de financieel directeur.

Profiel







Je bent in het bezit van een bachelordiploma (bij voorkeur
bachelor financie- en verzekeringswezen) of bent
gelijkwaardig door ervaring.
Je kan op een heldere en assertieve manier
communiceren, zowel schriftelijk als mondeling.
Je biedt een klantvriendelijke dienstverlening aan, werkt
graag administratief en oplossingsgericht.
Je bent punctueel, werkt nauwgezet en georganiseerd.
Je kan zowel zelfstandig als in team werken en draagt bij
tot een goede teamgeest.
Discretie en privacy behoren tot je werkethiek.
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Ons aanbod

Kandidaatstelling



Geïnteresseerde kandidaten dienen









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.
Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur als
bediende. 4/5 de tewerkstelling is bespreekbaar.
Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
Verloning overeenkomstig graad B (weddeschaal B11 of
B21) naargelang de voorgelegde relevante ervaring.
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.

ten laatste op 08/12/2019
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
selectiegesprek.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij
Philippe Van Hellemont, directeur Financiën en Juridische
Zaken, philippe.vanhellemont@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: 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

