Ref. 2019-CO-51 – Coördinator studiemobiliteit dienst Internationale Relaties –
campus Gent (ad interim)

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 Dienst Internationale Relaties/International Relations
Office coördineert de internationaliserings-initiatieven van
Odisee University College. Voor de ondersteuning van de
internationale activiteiten is de dienst tijdelijk op zoek naar
een medewerker.

Taakinhoud

Profiel





Je bent in het bezit van een relevant bachelor diploma, bij
voorkeur Communicatiemanagement, Office management of
Bedrijfsmanagement.




Je beheerst het Nederlands en het Engels perfect.
Bijkomende communicatieve vaardigheden in het Frans en
het Spaans strekken tot aanbeveling.




Je werkt planmatig, resultaatgericht en met oog voor detail.
Je bent enthousiast voor administratief werk en
organisatorisch sterk.
Je kan vlot overweg met Microsoft Office softwarepakketten
(Word, Excel, PowerPoint).



De studentenmobiliteit in en buiten de Europese Unie
coördineren;
Werven en informeren van geïnteresseerde studenten in het
kader van hun toekomstige uitwisseling



Samenwerken met ankerpersonen internationalisering uit de
verschillende bacheloropleidingen van Odisee



Relevante informatie van het Erasmus+ programma opvolgen
en hierover rapporteren aan de Europese Commissie;



Administratie van studentenmobiliteit in en buiten de
Europese Unie in de bachelor opleidingen:
- mobiliteitscontracten beheren en opvolgen
- dossiers van uitgaande studenten beheren, inclusief
opvolging Erasmus+ dossiers
- uitgaande studenten informeren, screenen en begeleiden



Ondersteuning bieden bij het organiseren van events voor
studenten, personeel en internationale bezoekers






Je hebt ervaring of affiniteit met de doelgroep.
Je kan aantonen dat je ‘intercultureel competent’ bent.
Je bent bereid je occasioneel te verplaatsen tussen de
verschillende campussen.
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Ons aanbod
 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten
en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen,
ook via vorming.
 Een vervangingsovereenkomst als bediende met
onmiddellijke indiensttreding tot terugkeer titularis.
 Verloning in graad B1 (weddeschaal B1, 581 of 582, of
weddeschaal B2, 592), naargelang de voorgelegde
relevante ervaring.
 Voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week.
 De opdracht wordt uitgeoefend op de campus in Gent met
occasionele verplaatsingen naar andere campussen.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten solliciteren
uiterlijk 13 december
online 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
selectieproef en/of een competentiegericht interview.

Bijkomende inlichtingen
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de Dienst
Personeel, tel. 09- 331 65 15 of via e-mail
caroline.verdoodt@odisee.be.
Inhoudelijke informatie kan u via e-mail verkrijgen bij
Stefanie Derks, stefanie.derks@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

