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ONDERWIJSONTWIKKELAAR EN PROMOTOR ECONOMISCHE GRADUAATSOPLEIDINGEN
Terug naar overzicht | 

Referentienummer BEM/OFM/2018/06/01
Uiterste
sollicitatiedatum 02/07/2018

Opdrachtgrootte 100%
Statuut Administratief en technisch personeel. Vacant.
Aanstellingsperiode van 16/8/2018 tot 31/8/2019. Wordt verlengd na gunstige evaluatie.
Opleidingsniveau Masteropleiding
Functieomschrijving

Context: 
 Op 1 september 2019 zullen de graduaatsopleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs integreren in de hogescholen. Deze

opleidingen behoren tot het hoger onderwijs, en worden aangeboden op het onderwijsniveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (HBO5).
De medewerkers en studenten van deze graduaatsopleidingen komen de Arteveldehogeschool vanaf 1 september 2019 versterken.

Functie:

Voor de HBO5 opleiding Accounting Administration en de HBO5 opleiding Marketing en Communication Support
neem je het intern promotorschap op binnen de bacheloropleidingen Bedrijfsmanagement, Officemanagement en
Communicatiemanagement;
sta je in voor de uitrol van de opleiding Accounting Administration en de ontwikkeling van de Toets Nieuwe Opleiding voor de
opleiding Marketing en Communication Support;
 ben je het interne aanspreekpunt voor HBO5-aangelegenheden. Je bouwt contacten uit met directies, coördinatoren, docenten,
administratieve medewerkers en studenten;
werk je de projectplanning uit en sta je in voor de monitoring ervan;
bouw je samenwerkingen met het werkveld uit in functie van het grote aandeel werkplekleren in deze HBO5 opleidingen;
sta je in voor het kwalitatief studiemateriaal, een degelijk toetsbeleid, passende onderwijswerkvormen en trajectcoaching;
inventariseer je knelpunten en bemiddel je indien nodig. 

Je coördineert ook het (uitdovende) afstandstraject HBO5 Boekhouden dat de Arteveldehogeschool in samenwerking met CVO KISP
inricht.
Je rapporteert aan het managementteam Bedrijfsmanagement en Officemanagement. 

Profiel
Je behaalde een masterdiploma.
Je hebt onderwijskundige expertise over blended learning en leerresultatengericht hoger onderwijs.
Dossierkennis m.b.t. HBO5 is een voordeel.
Ervaring met werkplekleren is een pluspunt.
Je bent een sterke netwerker, intern en extern.
Je bent organisatorisch sterk.
Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
Je hebt oog voor bedrijfsculturen en kan verschillen overstijgen.
Je handelt overeenkomstig een integratieplan en -concept, met gevoel voor pragmatiek. 

Aanbod
Aanstelling in salarisschaal A21 (587). Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
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.

Meer informatie
We nodigen je uit om in je sollicitatie 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. Alle kandidaten ontvangen een bericht na
afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk. Selectiegesprekken vinden plaats in de eerste helft van juli 2018.
Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Marjan Coene, opleidingscoördinator Bachelor in het
Bedrijfsmanagement/Bachelor of International Business management, of kom naar onze jobavond. Met andere vragen omtrent deze
vacature of selectieprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelbetrekkingen of kunnen desgevallend samengevoegd worden.
Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).
Verneem meer over onze vacatures en over werken bij Arteveldehogeschool op onze jobavond van 21 juni 2018 (graag
vooraf inschrijven).

Solliciteren voor deze
functie Registreer je hier als sollicitant.

Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan.

CONTACT

Vragen omtrent vacatures, mail naar:
vacatures@arteveldehs.be
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