Ref.2019/CO/26 – lector Engels en communicatieve vorming binnen het
studiegebied Industriële Wetenschappen (40 %) – Gent

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

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.

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.

Bij Odisee staat de student centraal. Wij geloven in de
kracht van mensen en omarmen verschillen. Door
intensief samen te werken en actief te participeren gaan
we voor hoge kwaliteit, halen we het beste uit de
student en onszelf en geven we richting aan de
toekomst.

Taakinhoud
De professionele bacheloropleidingen Chemie,
Elektronica-ICT en Ontwerp- en productietechnologie
zijn op zoek naar een lector Engels en communicatieve
vorming (40%).
 Je werkt samen met de enthousiaste en dynamische
onderwijsteams van de drie opleidingen waar je
instaat voor de uitvoering van de vakken Engels en
Communicatieve Vorming.
 Daarnaast verzorg je de taalondersteuning van
studenten bij het uitwerken van hun projectwerk en
bachelorproef.
 Je neemt deel aan de activiteiten georganiseerd
binnen het studiegebied Technologie en de
hogeschool (v.b. Start-to-teach, onderwijsdagen,
infodagen, …).

Profiel
 Je beschikt over een masterdiploma Taal- en
letterkunde (Engels), master in de meertalige
communicatie (Engels) of gelijkwaardig door ervaring.
 Je hebt affiniteit met het hoger onderwijs en het
omgaan met jong volwassenen.
 Je bent ondernemend en kunt zowel zelfstandig als in
team werken.
 Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 Je bent klantgericht, communicatief vaardig en kan in
een divers team functioneren.
 Je werkt nauwgezet en hebt oog voor administratie.
 Je hebt ervaring met lesgeven en didactisch
ondersteunen van studenten.
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Contractuele tewerkstelling (40 %) van bepaalde duur
van 15 september 2019 tot en met 14 september
2020.
Inschaling in weddeschaal 502.
Meer informatie over de weddeschalen is terug te
vinden op de website van het Departement Onderwijs
(http://onderwijs.vlaanderen.be).
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.
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.
De opdracht wordt uitgeoefend op de
Technologiecampus te Gent.
Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met
het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen
ten laatste op 16 augustus 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
praktische/didactische proef en een interview op 21 augustus
of op 22 augustus 2019.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Luk Schoofs,
directeur van de onderwijsgroep Technologie, via e-mail
luk.schoofs@odisee.be of via GSM 0486/22.29.21.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 09/265 86 41 of e-mail
jacqueline.antoniopereirabravo@odisee.be

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 2019 t.e.m. 15 augustus 2019

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

