2019-CO-38 Projectmedewerker wetenschapscommunicatie (50% + 20%)

Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.

Odisee biedt 25 bacheloropleidingen aan - en vanaf het
academiejaar 2019-2020- ook 9 graduaatsopleidingen:
state-of-the-art onderwijs dat inzet op
talentontwikkeling, superdiversiteit en een sterke band
met het werkveld.





We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Wij zijn op zoek naar een projectmedewerker voor de
uitvoering van een STEM-project (50%), ankerpersoon
wetenschapscommunicatie op de campus in Gent en voor
het onderzoek naar de werking van Odifiks (20%).
Beide functies kunnen gecombineerd worden of apart
ingevuld worden.
Geef in je motivatiebrief duidelijk aan voor welke
opdracht(en) je solliciteert.

Je kan de bovenstaande functie combineren met die van
ankerpersoon van de wetenschapscommunicatie op de
campus in Gent en onderzoeker van de Odifiks werking
(20%):




Taakinhoud
Als projectmedewerker Wetenschapscommunicatie werk
je mee aan het project GelijkgeSTEMd, een STEMpartnerschap met als doelstelling het verlagen van de
participatiedrempel voor kinderen en jongeren die de
weg naar STEM-activiteiten moeilijk vinden.
Taken als projectmedewerker gelijkgeSTEMd (50%):
 Je bouwt een netwerk uit en wordt
verbindingspersoon tussen organisaties die ervaring
hebben met een jongerenwerking en kansengroepen
en met STEM-partners;
 Je communiceert met diverse partners, zoals de
bedrijfswereld, het hoger onderwijs, en relevante
(jongeren)organisaties;
 Je bouwt expertise op in het bereiken van
kansengroepen ifv dit project en deelt die met de
partners;
 Je werkt mee aan de procesbegeleiding bij
pilootprojecten, i.e. organisaties die STEM-activiteiten
(willen) inrichten voor de beoogde doelgroepen;

Je werkt mee aan de output van het project (website,
inspiratiebundel, etc);
Je organiseert mee netwerkmomenten en
inspiratienamiddagen;
Je benadert proactief behoeften, tekorten en
problemen over de werking van het project en stelt
mogelijke oplossingen voor.



Aanspreekpunt voor wetenschapscommunicatie in
Gent;
Meewerken aan de organisatie van het Wooow Festival
in Gent (24/11/2019);
Stimuleren van de wetenschapscommunicatie door de
collega’s op de campus: ideeën capteren,
partnerschappen zoeken, connectie creëren met de
opleidingen en diensten van de campus, enz.;
Onderzoek over Odifiks activiteiten: mee op zoek gaan
naar opportuniteiten, nieuwe projectvoorstellen
schrijven, enz.
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Je hebt bij voorkeur een masterdiploma;
Je hebt ervaring in het werken met kansengroepen,
diversiteit en participatieprojecten voor jongeren;
Je hebt affiniteit met en bijzondere interesse voor STEM en
wetenschapscommunicatie;
Je bent toegankelijk, vlot in de omgang en kan mensen
enthousiasmeren om de handen uit de mouwen te steken;
Ervaring met wetenschappelijk en/of praktijkgericht
onderzoek is een pluspunt;
Je bent een netwerker en organiseert graag activiteiten;
Je hebt zin voor initiatief en werkt pro-actief;
Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke
communicatievaardigheden;
Je bent vertrouwd met het internet en de sociale media;
Je bent bereid om sporadisch weekend- en/ of avondwerk te
verrichten.

Ons aanbod









Aanwerving per 1 november 2019, als contractueel bediende
(weddenschaal 502), voor 1 jaar, met kans op verlenging;
Naargelang de competenties en mogelijkheden kan de
opdracht opgedeeld worden naar 50% en 20%.
Nuttige beroepservaring, met een maximum van 10 jaar,
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;
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling: 38 uur per week voor een
voltijdse betrekking;
De werkplek is campus Gent (met mogelijke verplaatsingen
naar de campussen in Aalst, Sint-Niklaas en Brussel);
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar
vervoer en/of een fietsvergoeding.

Geïnteresseerde kandidaten dienen uiterlijk
20 oktober 2019
online te solliciteren via www.odisee.be
(klik door naar sollicitant)

Selectieprocedure
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor
een competentiegericht interview met de
selectiecommissie.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Pieter
Tijtgat, coördinator wetenschapscommunicatie, via email: pieter.tijtgat@odisee.be
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
Personeelsdienst:
jacqueline.antoniopereirabravo@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

