Ref. 2019/STAT/47 – Deeltijds lector/onderzoeker (50%) voor de opleiding
Bachelor in de Voedings- en dieetkunde – campus Gent

Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.

Binnen de opleiding Bachelor in de Voedings- en
Dieetkunde, gevestigd op campus Gent, zijn we op zoek
naar een lector die het diëtistenteam kan versterken in
haar onderwijs- en onderzoeksopdracht.

We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en

Taakinhoud

ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.

Onderwijs- en onderwijsondersteunende opdrachten:

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.











Je bent lesgever in het opleidingsonderdeel
Evidence Based Nutrition en staat in voor de
onderzoeksvaardigheden en statistiek, zowel
binnen het regulier als het afstandsonderwijs.
Je staat collega’s bij in het uitvoeren van
statistiek binnen de bestaande
onderzoeksprojecten en bachelorproeven.
Je stimuleert onderzoek binnen het team en
binnen de opleiding.
Je vraagt nieuwe onderzoeksprojecten aan en
neemt onderzoek op.
Je fungeert als interne begeleider bij de
bachelorproeven.
Je begeleidt studenten op stage.
Je bent lid van het kernteam Voedings- en
dieetkunde.
Je denkt actief mee en realiseert
onderwijsvernieuwing.

Profiel















Je beschikt over een bachelor in de Voedings- en
dieetkunde.
Je beschikt over een masterdiploma.
Je gelooft in de visie van Odisee en wilt graag
mee in ons verhaal stappen.
Je hebt een uitgebreide interesse in het opstarten en
uitvoeren van onderzoek.
Je hebt bij voorkeur leservaring in het hoger onderwijs.
Je bent organisatievaardig.
Je bent een teamplayer met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en engageert je loyaal
voor Odisee.
Je bent klantgericht, zowel intern als extern.
Je neemt initiatief, ziet noden en speelt erop in.
Je bent resultaatgericht.
Je hanteert overleg om te komen tot oplossingen.
Je bent kwaliteitsbewust, durft dingen in vraag stellen
en streeft voortdurend naar verbetering.
Je bent zelf ook erg leergierig en gaat voor lifelong
learning.
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Ons aanbod

Kandidaatstelling



Geïnteresseerde kandidaten dienen











Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderzoek- en onderwijsomgeving. Een boeiende,
gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en
mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook
via vorming.
Statutaire aanstelling van onbepaalde duur als lector (50%).
Inschaling in weddeschaal 502.
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.
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van
de opdracht.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
Je hebt een werkplek op de campus te Gent, verplaatsingen
naar andere campussen in Brussel, Aalst en Sint-Niklaas
binnen Odisee behoren tot de mogelijkheden.

ten laatste op 10 oktober 2019
online te solliciteren via werken.

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
15 oktober 2019 te Gent. De commissie toetst de
onderwijs- en onderzoekscompetenties, evalueert de
professionele kwaliteiten van de kandidaten, evenals de
motivatie en de interesse voor werkterrein en vacature.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij
Kathleen Temmerman, opleidingshoofd Voedings- en
dieetkunde, via e-mail kathleen.temmerman@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 09 331 65 15 of via e-mail
caroline.verdoodt@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

