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bacheloropleiding Secundair Onderwijs – campus Brussel
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: stateof-the-art onderwijs dat inzet op talentontwikkeling,
superdiversiteit en een sterke band met het werkveld.

Profiel


Je beschikt over een masterdiploma (toegepaste)
economische wetenschappen, handelsingenieur of een
gelijkwaardig masterdiploma.



Ervaring in het secundair onderwijs is gewenst. Ervaring in de
lerarenopleiding een troef.



Je kunt je makkelijk verplaatsen in het kader van
stagebezoeken.



Je hebt affiniteit voor het onderwijs en kan vlot omgaan met
jongeren.



Je beschikt over goede didactische kwaliteiten en je kunt
studentgericht denken en handelen dankzij een groot
inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met
verscheidene profielen.



Je hebt een dynamische en open visie t.o.v. nieuwe
onderwijsontwikkelingen.



Je bent probleemoplossend ingesteld en bezit zelf een
onderzoekende houding binnen je vakgebied.



Je bent kritisch ingesteld t.o.v. het eigen functioneren.

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

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.

vernieuwen.

Taakinhoud


Je verzorgt lesactiviteiten in de professionele
bacheloropleiding Secundair Onderwijs binnen het
vakdomein economie (waaronder algemene economie,
bedrijfseconomie en boekhouden) en binnen het
vakdomein project algemene vakken voor zowel
vakinhoudelijke als didactische lessen.



Je begeleidt studenten bij het realiseren van
bachelorproeven en stages.



Je staat de algemene werking van de opleidingen bij (o.a.
toezicht houden bij examens, begeleiden van excursies).



Je werkt actief mee aan talentontwikkeling bij studenten.
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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.
Een deeltijdse aanstelling als lector voor onbepaalde duur.
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 uit te oefenen functie en ze
schriftelijk wordt bewezen.
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 bij aanvang uitgeoefend op campus
Brussel.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op 7 juli 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 9 of 10 juli
2019.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kun je via e-mail verkrijgen bij Bart
De Nul, opleidingshoofd bacheloropleiding Secundair
Onderwijs, via bart.denul@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst bij Agneta Huybrechts: tel. 02 210 13 78 of
via e-mail agneta.huybrechts@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

