Howest Vacature
Opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding
Ref. nummer vacature
Publicatie
Volume
Barema
Info weddeschaal
Plaats tewerkstelling
Afsluitdatum

2016/041/OHB/ATP/CON
Openbaar
100%
A21 (587) - A22 (588) - A31 (589)
www.ond.vlaanderen.be
Howest Brugge
16/08/2016

Aanstellingskenmerken De eerste termijn van aanstelling is voorzien zo spoedig als mogelijk tot
eind academiejaar 2016-2017, waarna heraanstelling mogelijk is na
positieve evaluatie.

In eerste instantie is een contractuele aanstelling (administratief personeel)
voorzien. Overgang naar statutair ambt en latere benoeming is mogelijk.
Afhankelijk van de relevante ervaring wordt volgende loonvork voorzien:
A21-A22-A31.
De kandidaten moeten voldoen aan de algemene voorwaarden in verband
met de toegang tot de ambten, art. V.106 en art. 176 van de Codex Hoger
Onderwijs - dd. 11/10/2013.

Functieomschrijving

Om een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte visie op de specifieke
lerarenopleiding te realiseren gaat Howest op zoek naar een voltijdse
opleidingscoördinator specifieke lerarenopleiding.
De opleidingscoördinator SLO is het aanspreekpunt en het gezicht van de
opleiding. Tot het takenpakket en de verantwoordelijkheden behoren
verschillende aspecten. Deze worden gerealiseerd in afstemming met de
directies van Howest en CVO-IVO:








Profiel

De dagelijkse leiding opnemen van de SLO-opleiding.
Vanuit een hedendaagse visie op het beroep van leraar, het beleid
van de opleiding bepalen en actief uitdragen.
Samen met opleidingsteam opnemen van uitvoerende en
representatieve taken
Opnemen van beperkte lesopdracht.
Instaan voor het traject tot leraar (niveau 6) voor zij-instromers in
samenspraak met de opleidingscoördinator van de Bachelor
Secundair onderwijs en hiervoor attractieve en flexibele
opleidingstrajecten ontwikkelen voor specifieke doelgroepen van
zowel werkstudenten als van studenten in de bacheloropleidingen.
Actief samenwerken met zowel onderwijspartners, betrokken bij de
hervorming van de SLO-opleiding, als met het werkveld in kader
van onderwijs en onderzoek in de lerarenopleiding.

Vereist diploma en/of kennis:




Masterdiploma Pedagogie of Master met affiniteit met
lerarenopleiding
Beschikken over een bewijs van pedagogische bekwaamheid

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van
de gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.

Technische competenties:





Expertise in pedagogie
Kennis van het beroeps specifieke netwerk
Beschikken uit ervaring of studie over goede pedagogische en
didactische kwaliteiten
Vlot kunnen werken met diverse ICT-toepassingen

Gedragscompetenties:
Howest zoekt geëngageerde medewerkers die met een open geest
verantwoordelijkheid willen nemen en, gedreven door de maatschappelijke
ontwikkelingen de voortdurende uitdaging tot innovatie willen aangaan.









Je hebt ervaring met beleidsmatig werken.
Je bent in staat veranderingsprocessen te coachen.
Je kan een team stimuleren en coachen.
Je bent communicatievaardig.
Je handelt integer en deontologisch correct.
Je handelt probleemoplossend en pro-actief.
Je werkt samen in teams.
Je staat borg voor uw persoonlijke ontwikkeling, evalueert jouw
eigen functioneren en stuurt bij waar nodig o.m. via
deskundigheidsbevordering.

Ervaring

Twee jaar onderwijservaring in het hoger onderwijs is een vereiste.
Ervaring in een lerarenopleiding is een meerwaarde.

Aanbod

We bieden je een boeiende en uitdagende job met veel variatie in een
dynamische en aangename werkomgeving met middelen en kansen om te
slagen en ruimte voor creativiteit. Relevante ervaring wordt gehonoreerd
volgens huidige wetgeving, je geniet van bijkomende voordelen zoals,
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, GSM en up-to-date
laptop.

Meer info

Voor inhoudelijke info over deze vacature kan je terecht bij:
Isabel Uitdebroeck – opleidingsdirecteur Opleidingen Howest Brugge

Isabel.uitdebroeck@howest.be
Voor informatie omtrent de aanstellingskenmerken kan je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Sollicitatieprocedure

Kandidaturen
worden
uitsluitend
elektronisch
toegestuurd
via
http://ses.howest.be. en dit ten laatste op 16/08/2016 . Je registreert je
eerst met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV,
motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal
geregistreerd moet je ook nog effectief solliciteren voor de desbetreffende
vacature.
Kandidaten worden eerst
gescreend op basis van het CV en
motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd op een
selectiegesprek dat plaats vindt op 23/08/2016. Men kan ook gevraagd
worden om aan een assessment deel te nemen.
Wij kunnen ons volledig vinden in de idee van gelijke kansen, daarom
selecteren wij mensen op basis van hun kwaliteiten en niet op basis van
leeftijd, geslacht, etnische afkomst of nationaliteit.

Info Howest

www.howest.be

