1 Beleidsmedewerker (M/V)
(Oostende-Brugge-Kortrijk-Ronse-Deinze-Gent-Sint-Niklaas)
(voltijds, opdrachtbreuk 20/20)

Taken


Je volgt de wetgeving op met betrekking tot het onderwijs en meer specifiek de
wetgeving omtrent de HBO5 opleiding verpleegkunde.



Je volgt de wetgeving op met betrekking tot de gezondheidszorg. Meer specifiek
wetgeving die betrekking heeft op de opleiding HBO5 verpleegkunde.



Je adviseert de directie over wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande
wetgeving.



Je schrijft het omvormingsdossier en het zelfevaluatierapport voor de opleiding in
overleg met het samenwerkingsverband.



Je maakt het school- en stagereglement op conform de wettelijke bepalingen en
in overleg met de directie.



Je denkt en werkt mee aan het beleid binnen de opleiding HBO5 verpleegkunde
(bijv. evaluatiebeleid).



Je optimaliseert het curriculum en de studiefiches in overleg met diverse overlegorganen.



Je vertegenwoordigt de school tijdens vergaderingen met externe partners.

Profiel
Je hebt kennis van en ervaring met:


het onderwijslandschap en de gezondheids- en welzijnszorg binnen Vlaanderen;



de onderwijswetgeving en wetgeving met betrekking tot de opleiding HBO5 verpleegkunde;



beleidsvoorbereidend werk en het maken van beleidsdossiers;



het integreren van informatie tot efficiënte rapporten.

Je hebt/kan:


minimum 5 jaar relevante werkervaring;



een universitair diploma;



ruime organisatievaardigheden en onderhandelingscapaciteiten;



zowel zelfstandig en autonoom als in team werken;



vernieuwend denken door zowel creatieve als innovatieve ideeën aan te brengen.

Aanbod


Tijdregeling: voltijds



Looptijd: tijdelijk 9/1/2017 – 30/6/2017 (met kans op verlenging bij positieve evaluatie)



Barema: 501 (master + BPB) of 384 (master zonder BPB)



Info weddeschaal: www.ond.vlaanderen.be

Plaats tewerkstelling
Te bespreken in functie van de woonplaats.

Sollicitatieprocedure
Cv en motivatiebrief enkel via mail ten laatste op 27/11/2016 naar Dhr. Joeri Lammertyn
en mevr. Ilse Flokman (directie opleiding verpleegkunde).
E-mail: joeri.lammertyn@vesaliusinstituut.be; ilse.flokman@vesaliusinstituut.be
Kandidaten worden eerst gescreend op basis van CV en motivatiebrief.
Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor het uitwerken van een case en
een interview.


Uitwerken van case wordt gepland in de week van 28 november in Oostende.



De interviews zullen plaatsvinden in de week van 5 december in Gent.

Vacaturedatum: 4 oktober 2016

