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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
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

Binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk aan Odisee
worden vijf opleidingen aangeboden: Bachelor
Gezinswetenschappen, Bachelor Orthopedagogie, Bachelor
Sociaal werk, Graduaat maatschappelijk werk en een Banaba
psycho-sociale gerontologie (en dit op drie campussen:
Schaarbeek, Dilbeek en Brussel Centrum).
Naast onderwijs zet het studiegebied sterk in op het ontwikkelen
van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.
We zijn op zoek naar een docent om het team aan te vullen.
We vertrekken vanuit talenten en competenties van kandidaten.
We zijn op zoek naar een collega die houdt van een
flexibele invulling van een takenpakket en die dus multiinzetbaar is, zowel in verschillende opleidingen in het
studiegebied, als in verschillende functies, waaronder:
 lesopdrachten en beleidsondersteunende taken
 maatschappelijke dienstverlening en/of onderzoeksopdrachten.

Taakinhoud









Je begeleidt bachelorproeven of projectwerking met als
inhoudelijke focus: positie van kinderen/jongeren,
participatie van kinderen/jongeren, maw je hebt een
sterke focus op de leefwereld van kinderen/jongeren;
inclusie in het onderwijs (en combinatie met
netwerkversterkend werken in buurten),
opvoedingsondersteuning.
Je begeleidt stages in de opleiding orthopedagogie.
Je verricht onderwijsopdrachten in functie van je profiel,
deze opdrachten betreffen zowel vaardigheidsvakken (in
kleine groep) als conceptuele vakken.
Je vervult een ondersteunende rol in de
beleidsvoorbereiding met bijzondere aandacht voor de
implementatie van onderwijsontwikkeling, met focus op
de graduaatsopleiding maatschappelijk werk op korte
termijn en de verschillende opleidingen op lange termijn.
Bij voorkeur wordt je mee ingeschakeld in lopende
onderzoeksprojecten.

Profiel
Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in ons
verhaal stappen. Je werkt mee aan een actief pluralistische
onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom wordt
gezien.
Je bezit een masterdiploma Pedagogische Wetenschappen
en een diploma Pedagogische Bekwaamheid .
Omdat we voor deze functie op zoek zijn naar een collega
die multi-inzetbaar is, zowel qua taken als in teams, zoeken
we een collega die verschillende werkervaringen kan
voorleggen, maw iemand met zowel ervaring in het
begeleiden van studenten, bij voorkeur met diverse
studentengroepen, maar die ook kennis heeft van recente
onderwijsontwikkelingen en deze kan omzetten in de
praktijk en die ook werkveldervaring heeft in het domein van
preventieve gezinsondersteuning.
Beschikken over praktijkgerichte onderzoekservaring is een
pluspunt.
Om in deze flexibele context te werken verwachten we dat
je contactvaardig bent, je snel kan inwerken in nieuwe
materies, je gemakkelijk communiceert, je vlot een netwerk
uitbouwt en je gemakkelijk aan de slag gaat met de inbreng
van verschillende partners, vanuit co-creatie.
Het zal essentieel zijn dat je beschikt over een goede
werkorganisatie, dat je kan plannen en organiseren.
Je bent bereid om op verschillende campussen te werken
(Schaarbeek, Dilbeek, Brussel centrum) naargelang de noden
van de opleidingen, zaterdagwerk is noodzakelijk (in
Schaarbeek gemiddeld één zaterdag per maand).
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Ons aanbod

Kandidaatstelling

 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante
contacten, projecten en mogelijkheden om je
competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 We bieden een aanstelling aan als lector voor
onbepaalde duur met een onmiddellijke
indiensttreding (weddenschaal 502).
 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.
 De opdracht wordt uitgeoefend op campus Brussel.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Geïnteresseerde kandidaten dienen
uiterlijk 20 oktober 2019
online te solliciteren via werken bij Odisee?

Selectieprocedure
De geselecteerde kandidaten die worden uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek, ontvangen een
praktijkopdracht die ze voorstellen tijdens het
selectiegesprek.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Tanja
Nuelant, studiegebieddirecteur SAW, via e-mail
tanja.nuelant@odisee.be .
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
Personeelsdienst: kristien.staes@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

