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Solliciteer nu

Uiterste sollicita�e datum 06/10/2019

Kenmerken

Docent (onderwijs, onderzoek,
dienstverlening)

Beleidsondersteuning / expert

Vereisten

Opleidingsniveau: Bachelor,Master

Minimale ervaring: 3+ jaar ervaring

Aanbod

Opdrachtgroo�e: 60% à 100%

Aanstellingsperiode: Spoedige
indiens�reding. Aanstelling tot 31
augustus 2019, met onmiddellijke
verlenging na guns�ge evalua�e.

Statuut & salaris: onderwijzend
personeel, vacant. Salaris 316/502

Referen�e

BEM/2019/09/02

Tweeten Delen

« Terug naar zoekresultaten

Onderwijsontwikkelaar en docent
exper�sedomein business en management

Func�e
Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de opleidingen binnen het exper�sedomein Business en management van de
Arteveldehogeschool. 
Je staat mee in voor de onderwijskundige ontwikkeling van de verschillende opleidingen binnen het exper�sedomein
business en management, met de nadruk op de ontwikkeling van leerresultaten, werkplekleren en afstandsleren.
Je neemt een trekkersrol op bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen of programma's.
Je rapporteert aan de coördinatoren en opleidingsdirecteur van de opleiding.
Je stemt af met de opdrachthouders onderwijsontwikkeling binnen het exper�sedomein business en management.
Je opdracht wordt gecombineerd met een lesopdracht aansluitend bij uw profiel, de (individuele) coaching van studenten en de
begeleiding van bachelorproeven en/of stages wat je totaalpakket op 80 à 100% brengt. 

Profiel
Je genoot een masteropleiding met onderwijskundige focus.
Je hebt bij voorkeur ervaring als docent en/of een affiniteit met het (interna�onaal) hoger onderwijs.
Je hebt sterke sociale en coachende vaardigheden.
Je bent resultaat- en ac�egericht.
Je hebt verantwoordelijkheidszin.
Je bent vaardig in het gebruik van ICT-toepassingen.
Je hebt een C1 niveau Engels of je bent bereid om dit niveau te behalen in het eerste jaar.
Je beschikt over rijbewijs B.

Statuut & aanbod
60 à 100%-opdracht
Spoedige indiens�reding.
Aanstelling in salarisschaal 316 (bachelor) of  502 (master). Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
Je bouwt mee aan ons ambi�eus project. Je komt terecht in een dynamische en mensgerichte organisa�e waar ruimte is voor
ini�a�ef en professionele groei. Arteveldehogeschool gee� talent kansen.
Je werkt in regio Gent.

Meer informa�e
Je neemt deel aan een proef en gesprek met een selec�ecommissie. Tijdens het sollicita�egesprek toon je aan dat je beschikt
over het gevraagde profiel en nodigen we je uit je kennis van het hoger onderwijslandschap aan te tonen. We vragen je ook je
relevante ervaring toe te lichten met of in de professionele omgeving waartoe de studenten worden opgeleid in de opleiding
bedrijfsmanagement.
Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht
waarna feedback mogelijk is.
Met vragen over de func�e-inhoud kan je contact opnemen met Marjan Coene, opleidingscoördinator, 09 234 71 20. Met
andere vragen over deze vacature of selec�eprocedure contacteer Bram van Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09
234 91 38.
De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfunc�es of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
Meer informa�e over werken in hogescholen (informa�e Vlaamse overheid).
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