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Ref. 2019-STAT-57 – Lectoren Bedrijfseconomie (ICT/ Financiën/Marketing) voor
de opleiding Bedrijfsmanagement en Business Management – campus Brussel

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.

Het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Odisee is actief op campus Brussel en op campus Aalst.
Voor de verdere realisatie van zijn onderwijsaanbod op campus
Brussel is het studiegebied op zoek naar 2 gemotiveerde
kandidaten (voor in totaal 190%) met een bijzondere interesse
en expertise in de vakgebieden ICT, Financiën en marketing.





Taakinhoud


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.

Profiel




Je verzorgt lesactiviteiten binnen de opleiding
bedrijfsmanagement (Ndl) en business management (Eng).
Je begeleidt je studenten bij bachelorproeven, projecten
en stage.
Je doet aan studietrajectbegeleiding en coaching van
studenten en docenten.







Je hebt een masterdiploma in economie
Je hebt een C1 attest Engels of je bent bereid dit te
behalen binnen de 2 jaar m.a.w. je spreekt en schrijft
zeer vloeiend Engels.
Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office 2019
(Word – Excel -Powerpoint ).
Kennis van PowerPivot -ERP software en/of andere
Business Applications is een pluspunt.
Je hebt bedrijfservaring.
Je hebt internationale ervaring.
Je hebt leservaring en je coacht graag studenten,
docenten.
Je staat open om de nieuwe evoluties binnen het
onderwijs te implementeren.
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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 als lector (weddeschaal 502) voor
onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020.
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.
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 10 december 2019
online te solliciteren via
https://www.odisee.be/nl/vacatures

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 vrijdag
13/12/2019 of maandag namiddag 16/12/2019 .

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij
Katrijn Claes, opleidingshoofd Bedrijfsmanagement, tel
02 609 88 05 via e-mail katrijn.claes@odisee.be.

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 053 72 71 24 of 02 609 18 of via email regine.roggeman@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

