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Ref. 2019-CO-63 – Projectmedewerker Resokit (80%) – Campus Brussel
Een project dat inzet op het versterken van Brusselse Lokale Dienstencentra in het werken
met de buurt.
Profiel
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, organisaties en andere partners
experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op
levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek,
waar de maatschappij ook echt iets mee is.


Het Resokit-project wordt mogelijk gemaakt door de VGC,
bouwt verder op een eerste projectjaar en heeft als doel:

De resultaten van ons onderzoek rond vereenzaming en
sociaal isolement te dissemineren.

De reeds ontwikkelde methodiek Resokit verder te
verfijnen, vorm te geven en te verspreiden naar het
werkveld.

Brusselse Lokale Dienstencentra te ondersteunen in de
uitvoering van het nieuwe woonzorgdecreet, waarbij
aandacht gaat naar een buurtanalyse en een werking die
nauw aansluit bij de eigenheid van de buurt.









Taakinhoud
Je wordt aangesteld als projectmedewerker en leidt het
project, met de ondersteuning van een projectteam en
stuurgroep, in goede banen. Je bouwt een netwerk uit, verdiept
je in het thema en gaat vanuit je expertise sociale professionals
versterken in hun opdracht.

Je bouwt verder op de resultaten van het eerste
projectjaar en giet de ontwikkelde methodiek Resokit
in een urban, gebruiksvriendelijke vorm.

Je organiseert lezingen, workshops, dialoogtafels over
de resultaten van het eerste projectjaar.

Je ontwikkelt een coachingsaanbod voor de Brusselse
Lokale Dienstencentra o.b.v. hun behoeften en de
ontwikkelde methodiek Resokit.

Je brengt het projectteam en de stuurgroep op
regelmatige basis samen om het project op te volgen.

Je zorgt voor een goede opvolging van het project
(rapportering, financiën, beheren en organiseren van
de verschillende werkpakketten, …)







Je bent in het bezit van een professioneel bachelor- of
masterdiploma.
Je hebt ervaring met vormingswerk.
Je krijgt energie van het ontwikkelen en vormgeven van
educatief materiaal.
Je heb een goede kennis van het Brusselse welzijnswerk.
Je bent vaardig in het gebruik van ICT-toepassingen.
Overweg kunnen met grafische programma’s / webdesign is
een meerwaarde.
Ervaring in het activeren en mobiliseren van buurtgerichte
netwerken is een pluspunt.
Je kan vlot en helder communiceren, zowel schriftelijk als
mondeling en dit met verschillende stakeholders (van
opdrachtgever tot burger).
Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands.
Je bent dynamisch, ondernemend en kan zowel zelfstandig als
in team werken.
Je bent sterk in het organiseren, plannen en coördineren.
Je hebt een collegiale, kritische houding met zin voor initiatief.
Bij voorkeur onmiddellijke in diensttreding.
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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.
Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar,
met kans op verlenging.
Tewerkstellingspercentage van 80%.
Inschaling in weddenschaal 316 (bachelordiploma) of 502
(masterdiploma). Meer informatie over de weddenschalen
is terug te vinden op de website van het Departement
Onderwijs.
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, met een maximum van 10 jaar.
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 15/1/2020
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 op 22
(voormiddag) of 23 januari (namiddag) 2020.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij Inge
Verhaegen, projectleider, tel: 0474/373963 via e-mail
inge.verhaegen@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02-210.13.26 of via e-mail
greet.dhaese@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
kerstvakantie van 21 december 2019 t/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

