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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.

Taakinhoud

Profiel

Leidinggeven, studenten ondersteunen, samen
met jouw docententeam het onderwijs van de
toekomst vormgeven, nieuwe samenwerkingen en
projecten initiëren. Dit is maar een greep uit jouw
takenpakket als opleidingshoofd Facility
management.
De concrete invulling gebeurt op basis van jouw
expertise, interesses en talenten, maar deze taken
maken alvast deel uit van je rol als opleidingshoofd:













je neemt de dagelijkse leiding op van de
opleiding Facility management (plannen,
coördineren, bijsturen en opvolgen, …);
je coacht een 10-tal enthousiaste collega’s
die instaan voor kwaliteitsvol onderwijs,
dienstverlening en onderzoek;
je bent het gezicht van de opleiding: je
fungeert als contactpersoon voor
studenten en externe stakeholders en
vertegenwoordigt de opleiding op
verschillende fora;
om de voeling met de opleiding te
behouden, verzorg je onderwijsactiviteiten
of neem je deel aan onderzoeksprojecten
of maatschappelijke dienstverlening (in
functie van je eigen expertise en interesses)




Je bent in het bezit van een bachelor- of
masterdiploma, met affiniteit voor het
domein van Facility management.
Je hebt van nature een breed interesseveld en
bent in staat om verschillende inhoudelijke
domeinen te verbinden.
Je bent geboeid door onderwijs(innovatie) en
haalt energie uit het ondersteunen van
studenten in hun leertraject.
Je bent een gedreven organisator. Ervaring
met proces- en/of projectmanagement is een
pluspunt.
Je bent in staat leiding te geven, te coachen
en samen met een dynamisch team verder te
bouwen aan een visie voor de opleiding.
Je bent een empathische teambuilder met een
transparante, probleemoplossende en
communicatieve attitude.
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Ons aanbod






Een gevarieerde en uitdagende leidinggevende
functie waarbij je samen met een team bouwt aan
het project van de opleiding.
Een contract van onbepaalde duur.
Statutaire aanstelling als (praktijk)lector
aangevuld met een mandaatsvergoeding tot
barema A31.
Een volledige terugbetaling van woonwerkverkeer met het openbaar vervoer en/of
fietsvergoeding.
De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op de
Technologiecampus Gent.

Geïnteresseerde kandidaten dienen
uiterlijk 19 augustus 2019
online te solliciteren via vacatures 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 proef en een interview. De best
gerangschikte kandidaten worden onderworpen aan
een extern assessment.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Luk
Schoofs, studiegebieddirecteur
luk.schoofs@odisee.be.
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst, personeelsdienst@odisee.be
De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
zomervakantie van 11 juli 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.
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