Ref. 2020-STAT-01– (Praktijk)lector Dierenzorg (50% a.i.) – campus Sint-Niklaas

a

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel,
omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee
denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de
maatschappij werken samen aan een boeiend
onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de
complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen
de hogeschool én op de werkvloer van onze
bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én
volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende
maatschappij.
Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil
samen met studenten, bedrijven en andere partners
experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op
levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek,
waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Odisee biedt 25 bacheloropleidingen aan en - vanaf het
academiejaar 2019-2020 - ook 9 graduaatsopleidingen: state-of-theart onderwijs dat inzet op talentontwikkeling, superdiversiteit en
een sterke band met het werkveld.
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.

Profiel
Taakinhoud



Als (praktijk)lector Dierenzorg in de opleiding Agro- en



Biotechnologie






begeleid je lesactiviteiten binnen het domein van de
dierenzorg;
begeleid je studenten bij bachelorproeven,
projecten, stages,…
begeleid je studenten tijdens excursies en
praktijksessies;
werk je mee aan maatschappelijke dienstverlening
en/of onderzoeksprojecten;
werk je met de (digitale) platformen en didactische
tools die voorhanden zijn binnen Odisee en breid je
het aanbod aan leermiddelen verder uit.










Je gelooft in de visie van Odisee en wil graag mee in
ons verhaal stappen;
Je beschikt over een bachelor – of masterdiploma
dat relevant is voor Agro- en Biotechnologie /
Dierenzorg;
Enkele jaren relevante ervaring in het hoger
onderwijs en/of een bewijs van pedagogische
bekwaamheid is een plus;
Je hebt een groot inlevingsvermogen in de
leefwereld van studenten met verscheidene
profielen;
Je houdt van nieuwe uitdagingen en bent
probleemoplossend ingesteld;
Je bent een teamspeler met zin om een actief en
dynamisch docententeam te versterken
Je maakt je nieuwe informaticapakketten snel
eigen;
Je beschikt over een rijbewijs B.
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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.
Aanstelling voor bepaalde duur (in dienst treden vanaf
1 maart 2020, tot eind september 2020), met
mogelijke verlenging mits positieve evaluatie.
Verloning volgens weddeschaal 316 of 502,
naargelang je diploma. Meer informatie over de
weddeschalen is terug te vinden op de website van
het Departement Onderwijs:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig
de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week
voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het
percentage van de opdracht.
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 woon-werkverkeer met
het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
De opdracht wordt uitgeoefend op Campus SintNiklaas. Verplaatsingen naar de andere Odiseecampussen behoren eveneens tot de opdracht.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten solliciteren ten laatste op
16 februari 2020 online 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 didactische
proef en competentiegericht interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Stef
Aerts, opleidingshoofd Agro- en Biotechnologie,
stef.aerts@odisee.be.
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
Personeelsdienst, tel. 03-288 32 00 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

