Ref. 2019-STAT-56 – Deeltijds lector (50%, uitbreidbaar tot 80%) voor de
bacheloropleidingen Bouw en Vastgoed – campus Aalst
Taakinhoud

-

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.

De lector is lid van de opleidingsteams Bouw en Vastgoed en van
de onderzoekskern DUBiT. De lector staat mee in voor de uitbouw
van de leer- en onderzoekslijnen en van de groeipaden, evenals
voor de realisatie van de organisatorische aspecten van deze
opleidingen. De opdracht omvat:
Onderwijs


Onderwijs en studentencoaching, met o.m.
o doceren, ontwikkelen en/of actualiseren van
werkvormen en van bijhorend studie- en leermateriaal
en begeleiden van leeractiviteiten zoals praktijkoefeningen, labowerk, projectwerk, stages, werfbezoeken …, met de lijn Energie en Comfort als prioritair
inhoudsgebied (leeractiviteiten Technische Uitrusting
1+2 in Vastgoed, Economie, ecologie en maatschappij,
Wooncomfort en Bouwfysica in Bouw) en de lijn
Bouwprojectbeheer als secundair interessedomein
(leeractiviteiten Calculatie en Planning in Bouw en
Promotie in Vastgoed);
o meedenken over en meewerken aan leerprogramma’s
naar vorm, aanpak en inhoud;
o actief bijdragen aan de invulling van de groeipaden die
de professionele ontwikkeling van de studenten beogen
(zoals o.m. projectwerk, portfolio professionele identiteit, bachelorproef, keuzevakken) en aan de uitbouw van
de autonomieversterkende leeromgeving in de opleidingen en de onderwijsgroep;
o meedenken over en bijdragen aan de ontwikkeling met
het werkveld van het op doelstellingen gebaseerd
opleiden en evalueren en van authentieke, duale
leerwegen;
o meedenken over en bijdragen aan de ontwikkeling en
uitwerking van het globale onderwijsconcept van de
opleiding, met nadruk op autonomie- en talentontwikkeling, op het stimuleren van het eigenaarschap
van de student en op een actieve omgang met
diversiteit.

Organisatie: o.m.
o meedenken over en actief meewerken aan de
netwerking en de externe communicatie met de alumni,
de sectoren en hun vertegenwoordigers, de bedrijven, de
secundaire scholen en de verwante opleidingen en
opleidingsinstellingen;
o meedenken over en actief bijdragen aan de uitbouw van
een structurele dialoog en samenwerking met het
werkveld;
o actief deelnemen aan de overleg- en werkvergaderingen
van de opleidingsteams, de onderwijsgroep en de
hogeschool, met bijzondere aandacht voor de relatie
onderzoek/onderwijs.

Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening
De lector maakt deel uit van de onderzoekskern DUBiT (“duurzaam
bouw je in team”), die instaat voor onderzoek en maatschappelijke
dienstverlening.
 Onderzoek: o.m.
o bijdragen aan het praktijkgericht onderzoekswerk,
aanvragen en uitwerken van onderzoeksprojecten,
begeleiden van bachelorproeven,
o actief opvolgen van en aan de slag gaan met trends en
innovatieve ontwikkelingen in de bouw- en
vastgoedsector (met bijzondere aandacht voor het zgn.
“duurzaam bouwen”) en met voor deze sectoren
belangwekkende maatschappelijke evoluties,
o initiatief nemen om waargenomen evoluties te
verwerken in leeractiviteiten en onderzoekswerk.
 Maatschappelijke dienstverlening, o.m.
o het uitwerken en implementeren van navormingsprogramma’s voor het werkveld, het secundair onderwijs
en bouwgerelateerde opleidingscentra;
o bijdragen aan de disseminatie van onderzoekswerk en –
resultaten, o.m. in de opleiding;
o het geven van vormingssessies aan externen.
De precieze functionele en inhoudelijke verdeling van de opdracht
wordt in samenspraak bepaald na de aanwerving.
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Je beschikt over het masterdiploma in de
ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen:
bouwkunde. Andere masterdiploma’s, in het bijzonder in de
economische sfeer, kunnen eveneens op voorwaarde dat je
relevante ervaring en affiniteit met de opdracht kan aantonen.
Relevante ervaring met opleiding in het (bouwgerelateerd)
hoger of secundair onderwijs en/of met praktijkgericht
onderzoek zijn een plus.
Je hebt ervaring met bouwprojecten (of bent bereid jezelf door
opleiding en/of werkstage bij te scholen) inzake:
o duurzaam bouwen, in het bijzonder wat betreft de EPBaanvaarde uitvoering van bouwknopen;
o building information modelling en projectbeheer in een
uitvoerende omgeving, ihb. met projectcalculatie en planning.
Je bent vaardig met ICT.
Je onderschrijft de missie van de co-hogeschool met
kernbegrippen duurzaam, wendbaar, inclusief, cocreatief.
Je werkt graag in team, kan je inschrijven in een ruimer geheel
en daaraan meebouwen op loyale wijze.
Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in, bent
resultaatgericht, hanteert overleg om te komen tot
oplossingen.
Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag stellen en
streeft voortdurend naar verbetering.
Je vindt jongeren vormen een voorrecht, wordt uitgedaagd
door het begeleiden en coachen van studenten en
projectgroepen.
Je gaat met studenten in dialoog, in het bijzonder tijdens
geïntegreerde projecten en werkveldgerelateerde
leeractiviteiten.
Je bent bereid mee te werken aan de uitbouw van een
autonomieversterkende, talentontwikkelende leeromgeving.
Je interesseert je voor het verkennen en toepassen van
innoverende en activerende werkvormen.
Je bent bereid deel te nemen en mee te werken aan
pedagogische en vakgerichte bijscholing.



Je bent vertrouwd met en volgt permanent de nieuwste
ontwikkelingen rond het zgn. “duurzaam bouwen” van
gebouwen, met inbegrip van de energietechnologie en de
technische uitrusting van gebouwen.
Je hebt een kritische belangstelling voor de bouw- en
vastgoedsectoren en hun maatschappelijke impact, met
bijzondere aandacht voor de innovatieve en trendsettende
aspecten ervan.

Ons aanbod












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.
In principe omvat de opdracht voor de helft onderwijs en voor
de helft onderzoek, maar deze opdrachtverdeling is
bespreekbaar. Het percentage van de opdracht eveneens.
Inschaling in weddenschaal 502. Meer informatie over de
weddeschalen is terug te vinden op de website van het
Departement Onderwijs:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de
opdracht.
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 bij aanvang uitgeoefend op campus Aalst.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen uiterlijk

5 januari 2020
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/didactische proef en een interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Jos Van De
Wielle, opleidingshoofd Bouw (tel. +32 53 72 71 45) of via e-mail
jos.vandewielle@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst
bij Agneta Huybrechts: tel. 02 210 13 78 of via e-mail
agneta.huybrechts@odisee.be.

De diensten van de hogescholen zijn gesloten tijdens de
kerstvakantie van 21 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020.

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

