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Lector en onderzoeker
organisatieontwikkeling, coaching en
professionalisering
voor de opleidingen Pedagogie van het jonge kind en
Leraar kleuteronderwijs.
Terug naar overzicht |
Referentienummer
Uiterste sollicitatiedatum
Opdrachtgrootte
Statuut
Aanstellingsperiode

Opleidingsniveau
Functieomschrijving

OKO/PJK/2016/10/01
23/10/2016
100%
Deels contractueel, deels statutair (onderwijzend personeel).
vanaf 21 november 2016 tot 31 augustus 2017 die verlengd kan
worden na gunstige evaluatie. Vanaf het derde jaar krijg je een
contract van onbepaalde duur.
Master of PhD
 Je maakt deel uit van de teams van de opleiding Bachelor
in het onderwijs: kleuteronderwijs en Bachelor in de
Pedagogie van het jonge kind van de
Arteveldehogeschool.
 Als projectwerker en onderzoeker realiseer je met de
collega’s de verdere uitbouw van praktijkgericht
onderzoek en ontwikkeling . Je kan meer bepaald het
promotorschap opnemen in ons onderzoeks- en
dienstverleningscentrum TACOO (talenten en
competenties in organisaties). Je zet onder meer je
expertise omtrent coaching, jobcrafting,
organisatieontwikkeling in. Je werkt projectaanvragen n
afstemming met collega’s uit. Via netwerking kom je
opportuniteiten op het spoor.
 Als docent verzorg je onderwijsactiviteiten; je
ondersteunt leerprocessen, beoordeelt en geeft feedback.
Je stippelt samen met collega’s doelen uit, bepaalt
inhouden en onderwijsaanpak van de











Profiel














opleidingsonderdelen. Voor de start kan je terugvallen op
bestaand studiemateriaal. Mogelijke opleidingsonderdelen
zijn: Communicatie en samenwerking in team,
Profilering, Coaching en Professionalisering, Samen
school maken, Onderwijs vergelijken. Meer informatie
over alle opleidingsonderdelen van de opleiding vind je in
de ECTS-fiches. Je coacht studenten tijdens hun
leertraject en stage.
Je werkt samen met collega’s van je onderzoeks- en
dienstverleningscentrum, je programmalijn en het
opleidingsteam.
Vanuit je talenten en ervaring ben je onmiddellijk
inzetbaar in maatschappelijke dienstverlening en
projectmatig wetenschappelijk onderzoek.
Opleidingsorganisatie: je bent nu of later ook inzetbaar in
de Switch-opleiding waarvoor je af en toe een avondles
verzorgt.
Als lid van het team neem je ook taken in het kader van
opleidingsondersteuning op: vergaderingen,
examentoezichten, adviesgesprekken met studenten,
deelname aan examencommissies, infodagen e.d.m.
Je rapporteert aan de opleidingscoördinator en de
opleidingsdirecteur.

Je beschikt over het diploma master in de
(bedrijfs)psychologie of pedagogische wetenschappen of
gelijkwaardig door ervaring. Een lerarenopleiding of
leservaring is wenselijk. Gezien je rol als onderzoeker is
een doctoraatsdiploma of aanwijsbare onderzoeks/projectervaring noodzakelijk. Realisaties in
fondsenwerving zijn aangewezen.
Je hebt affiniteit met de werelden van welzijn en
onderwijs, opvoeding, coaching, teamwerking,
loopbaanontwikkeling.
Je kan leerprocessen van studenten hoger onderwijs
voorbereiden, organiseren en begeleiden, en studenten
talentgericht coachen. Vertrouwdheid met het hoger
onderwijs is een pluspunt.
Je bent een netwerker en een goede communicator, zowel
schriftelijk als mondeling.
Je ziet het belang van internationalisering en bent bereid
om occasioneel te reizen.
Door jouw onderzoekscompetenties kan je ook studenten
vlot coachen bij het opbouwen van deze competenties.
Je bent vlot in de Engelse taal: C1-niveau is een
meerwaarde. Je kan projectvoorstellen in het Engels
schrijven.
Je bent zeer vaardig in het gebruik van de courante ICTtoepassingen.

Aanbod



In functie van eventuele stagebezoeken beschik je over
een rijbewijs en een wagen.




Aanstelling in salarisschaal 502 .
Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht
in een dynamische en mensgerichte organisatie waar
ruimte is voor initiatief en professionele groei.
Arteveldehogeschool geeft talent kansen.
Je werkt in regio Gent, voornamelijk in de campus SintAmandsberg.



Meer informatie








Solliciteren voor deze
functie




We nodigen je uit om in je sollicitatiebrief je talenten en
je motivatie te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit
om te verduidelijken hoe het profiel van deze vacature bij
jou past. Op basis hiervan zal de eerste selectie gebeuren.
Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een
uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten
ontvangen een bericht na afloop van de selectieprocedure.
De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of
kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere
vacatures.
Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op
woensdagvoormiddag 26 oktober (eerste ronde) en
vrijdagnamiddag 28 oktober (tweede ronde).

Registreer je hier als sollicitant.
Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan.
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Vragen omtrent vacatures,
mail naar:
vacatures@arteveldehs.be
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