
/

Zoek een job

Teamleider "Graduaat Orthopedagogie" voor het

expertisenetwerk "Mens en Samenleving"

ARTEVELDEHOGESCHOOL in GENT

 Online sinds 12 okt. 2020 - gewijzigd sinds 22 okt. 2020 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving

Als teamleider ben je mee leidinggevend in samenspel met het hoofd van de graduaatsopleidingen. Je bent, samen met je
hoofd, verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde doelen. Jij ondersteunt het hoofd in het uitdragen en
realiseren van de visie en draagt vanuit jouw perspectief bij aan het beleid van het ENW. Je waarborgt een goede interne
organisatie van je opleiding en ondersteunt de samenwerking. Je rapporteert aan het "hoofd Graduaatsopleidingen" en
maakt samen met hem of haar deel uit van het opleidingenmanagementteam. Dit alles doe je vanuit een passie voor de
graduaatsopleidingen.

Vanuit het geloof dat je kan bijdragen aan een missie van kansen geven, sta je, samen met het hoofd, en gesteund door de
teamleider Onderwijs (die zich inzet voor alle graduaatsopleidingen Mens en samenleving), in voor het team, het
opleidingsprogramma, de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsontwikkeling, het toetsbeleid, de onderwijsorganisatie en
het trajectbeheer en -beleid van de graduaatsopleiding orthopedagogie. Je bent voor studenten het gezicht van de
opleiding. Binnen je team ben je de verbindende kracht.

Je bent in staat een sterke en gedragen onderwijsvisie uit te bouwen en verliest hierbij jouw doelpubliek nooit uit het oog.
Je vindt het belangrijk de noden en het profiel van de student te kennen en bent bereid daarop te anticiperen. Flexibiliteit is
dan ook één van jouw belangrijkste troeven.

Je coördineert o.a. het proces van curriculumvernieuwing en stage, de vertaling van het programma in heldere ECTS-fiches, …
en staat mee in voor de contacten met het werkveld. Je neemt dan ook deel aan verschillende netwerkmomenten en
overlegt structureel met relevante partners.

Verder voorzie je gerichte professionalisering voor het team en ben je in staat de theorie van het inspirerend coachen om te
zetten naar de praktijk.

Profiel

Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma en sterke, aantoonbare people-management vaardigheden.

Je hebt a�niteit met het domein en beschikt over onderwijskundige bagage.

Je bent sterk in heerlijk heldere transparante communicatie en stemt deze steeds af op jouw doelgroep. 

Je bent in staat een visie te ontwikkelen en deze om te zetten in beleid en praktijk.

Je formuleert doelen en werkt planmatig, georganiseerd en resultaatgericht.
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Je neemt initiatief en werkt pro-actief.

Je bent een netwerker.

Je hebt ervaring met procesbegeleiding en veranderingsprocessen. Je schrikt er niet voor terug vernieuwingen te
initiëren en te begeleiden.

Je kan goed overweg met de courante ICT-toepassingen.

Je bent een teamspeler en houdt van loyaal samenwerken.

Jobgerelateerde competenties

De nood aan personeel identificeren en personeel aanwerven (opvoeders, interim lesgevers, ...)

De activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren

De loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, ...)
Behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan bepalen

Het onthaal en de opvang van leerlingen of studenten in de onderwijsinstelling organiseren (korte pauzes, studies,
eetgelegenheid, internaat, ...)

Het machinepark en de gebouwen opvolgen
Aankopen van uitrusting bepalen en werkzaamheden aan de infrastructuur vastleggen

Samen met lesgevers de pedagogische, educatieve of artistieke projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en
opvolgen

De toepassing van pedagogische en educatieve oriëntering superviseren
Leerlingen of studenten in hun oriëntatiekeuze adviseren

Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen

Het aangeboden onderwijs controleren
De pedagogische activiteiten van het onderwijzend, opvoedings- en oriëntatiepersoneel evalueren

Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van
de onderwijsinstelling

De toepassing van de omgangsregels, de veiligheids- en hygiëneregels binnen de onderwijsinstelling controleren
Sensibiliseringsacties opzetten en sancties nemen

De kwaliteit van het onderwijs bewaken

Aanbod

De opdrachtgrootte bedraagt 100%. Het betreft een vacante functie, overeenstemmend met een statuut van onderwijzend
personeel. De functie kan meteen ingevuld worden. Het is een opdracht voor 4 jaar maar we evolueren samen naar een
contract van onbepaalde duur en een eventuele benoeming later in de loopbaan. Competitief loon (aanstelling in 316
(bachelor) of 502 (master) met aanvullende mandaatsvergoeding). Lees meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
Verder bieden wij een loyale vakantieregeling en mogelijkheid tot thuiswerk. 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 de bruisende stad Gent.

Plaats tewerkstelling
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https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=30
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool
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ARTEVELDEHOGESCHOOL 
HOOGPOORT 15 9000 GENT 
Toon op kaart

Vereiste studies

Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Master (MA)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Nederlands (zeer goed)

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Contract van bepaalde duur - van 19 oktober 2020 tot 31 augustus 2024

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
Sollicitaties tot en met 16 november 2020 
Vermeld de referentie: AHS/2020/09/01

VDAB-vacaturenummer: 61551483

Online sinds: 2020-10-12

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.
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