Ref. 2019/STAT/48 – Graduaatscoördinator in de onderwijsgroep Technologie
(50 %)

Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
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

De graduaatsopleidingen zijn opleidingen op het niveau 5
van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken daarmee
de onderwijsladder tussen het secundair en het
professionele bachelor niveau compleet, waarbij de
onderwijskwalificaties op niveau 5 voorbereiden op het
uitoefenen van een beroep. In het kader van de
oriëntatie richting hoger onderwijs en het verbreden van
de keuze na het secundair onderwijs nemen de
graduaatsopleidingen een belangrijke en essentiële
positie in.

Profiel





Taakinhoud

ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.








Je bereidt de kwaliteitszorg voor een aantal
nieuw op te richten graduaatsopleidingen
binnen de onderwijsgroep Technologie
voor.
Je stemt af met de betrokken professionele
bacheloropleidingen in de onderwijsgroep.
Je neemt deel aan relevante
overlegorganen inzake onderwijs en
kwaliteit en realisatie van het
graduaatsverhaal in de hogeschool.
Je staat mee in voor de implementatie en
ondersteuning van de bestaande
graduaatsopleidingen binnen de
onderwijsgroep.








Je bezit een master- of bachelordiploma dat
relevant is voor de betrokken domeinen
(bijvoorbeeld bio-ingenieur, industrieel
ingenieur, technologische bachelor, …) en
hebt een goed zicht op wat er speelt binnen
deze domeinen.
Je hebt een sterke affiniteit met onderwijs en
kwaliteitszorg. Ervaring met
onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg en/of
het ontwikkelen van onderwijsaanbod is een
pluspunt.
Ervaring met graduaats- of professionele
bacheloropleidingen strekt eveneens tot
aanbeveling.
Je kan op een heldere, creatieve en
overtuigende manier communiceren, zowel
schriftelijk als mondeling, over complexe
materie.
Je bent analytisch sterk. Je kan kritisch en
autonoom denken.
Je bent een bruggenbouwer met een breed
interesseveld. Overleggen is je tweede natuur.
Je bent zelfstandig en ondernemend, met zin
voor initiatief.

Ref. 2019/STAT/40 – Graduaatscoördinator in de onderwijsgroep Technologie (50 %)
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.
Statutaire aanstelling (50 %) van onbepaalde
duur als lector (barema 502) of praktijklector
(barema 316). Startdatum is te bespreken.
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 woonwerkverkeer met het openbaar vervoer
en/of fietsvergoeding.
Beschikbaarheid voor de hogeschool
overeenkomstig een arbeidsuurregeling van
19u/week (50 % tewerkstelling).
De opdracht wordt uitgeoefend op de
Technologiecampus te Gent en campus Aalst,
vaste standplaats op één van deze
campussen is bespreekbaar.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

uiterlijk 15/10/2019
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 proef en/of
een interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Luk
Schoofs, studiegebieddirecteur Technologie, via e-mail
luk.schoofs@odisee.be
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Jacqueline Bravo: tel. 09 265 86 41 of
via e-mail 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

