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Zoek een job

Hoofd Graduaatsopleidingen binnen het

expertisenetwerk "Mens & Samenleving "

ARTEVELDEHOGESCHOOL in GENT

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

Functieomschrijving

Als lid van het managementteam van jouw expertisenetwerk bereid je, binnen de visie en de missie die de hogeschool heeft
uitgetekend, mee de ambitieuze beleidsvisie van het expertisenetwerk voor en geeft hieraan mee uitvoering. Vanuit jouw
perspectief draag je bij aan het beleid van het ENW. Je bent in team mee verantwoordelijk voor de goede werking van het
expertisenetwerk.

Je vervult deze functie vanuit het geloof mee te kunnen bouwen aan een missie van kansen geven en vanuit een passie
specifiek voor graduaatsopleidingen. Je hebt, binnen de visie en de missie die de hogeschool heeft uitgetekend, een
duidelijke visie op de toekomst van het ENW, en nog meer specifiek op de graduaatsopleidingen. Je bent vastberaden deze
om te zetten naar de praktijk. Je bent in staat een sterk netwerk op te bouwen, zowel extern als intern. In dat laatste geval
ben jij in staat de brug te slaan tussen de verschillende opleidingen en de diensten, teneinde zo bij te dragen aan een goeie
en gedragen (samen)werking en de positieve uitstraling van de opleidingen en jouw expertisenetwerk. Je maakt dan ook
actief deel uit van de voorziene interne overlegorganen die zorgen voor de gedragenheid van en de implementatie van de
hogeschoolbrede visies en projecten.

Jij bent de leidende kracht, het gezicht en het aanspreekpunt van de graduaatsopleidingen "Informatiebeheer: bibliotheek en
archief", "Maatschappelijk werk", "Sociaal-cultureel werk", "Orthopedagogie" en "Tolk Vlaamse gebarentaal" en dit in gedeeld
leiderschap met de teamleider van elke opleiding. Evenzeer voel jij de roeping om ambassadeur te zijn van
graduaatsonderwijs binnen Arteveldehogeschool. Vanuit jouw ambitie en gedrevenheid help je de graduaatsopleidingen op
de kaart te zetten, zowel intern als extern. Je bent daarbij steeds gericht op zowel je studenten als de betrokken
werkvelden. Als opleidingshoofd verzeker je de goede werking en draag je de eindverantwoordelijkheid voor jouw
opleidingen. Samen met jouw teamleiders en jouw collega’s van het managementteam waarborg je zowel de onderwijs- als
de onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten.

Je geeft, samen met de betrokken teamleiders, richting aan boeiende, aansprekende opleidingsprogramma’s die gesmaakt
worden door de studenten en die kwaliteitswaarborgen bieden aan het werkveld. Je wil gemotiveerde en tevreden studenten
die ambassadeur zijn voor je opleiding. Je biedt een divers publiek van studenten de kans zich te ontplooien binnen een
kwaliteitsvol en aantrekkelijk opleidingskader. Daartoe maak je regelmatig de benchmark met nationale en internationale
partners en concurrenten. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelstellingen bijvoorbeeld op vlak
rekrutering, studentenaantallen, onderwijs- en studentenbeleid, …

Je zorgt voor een goede samenwerking met en tussen alle medewerkers van jouw opleidingen en stimuleert en begeleidt hen
om goede resultaten te halen. Je geeft motiverend, coachend en participatief leiding en je staat in voor de diverse
personeelsgerelateerde issues van je medewerkers. Jij bent, samen met jouw opleidingenmanagementteam, de
peoplemanager van je opleidingen.
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Verder fungeer je als voorzitter van de examencommissie en maak je de opleidingsbegroting op binnen de vastgelegde
hogeschoolkaders. Je beheert daarbij het budget op een verantwoorde manier.

Je rapporteert aan de directeur van het expertisenetwerk.

Profiel

Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma.

Je bent goed vertrouwd met hoger onderwijs, met het werkveld en je kan expertise en ervaring aantonen die
relevant is voor de functie.

Je bent in staat om gedragen beslissingen van het managementteam en van de hogeschool collegiaal uit te voeren.

Je kunt als people-manager medewerkers coachen, enthousiasmeren en sturen. Ervaring als leidinggevende is nuttig.

Je kan visie voor graduaatsonderwijs ontwikkelen en hieraan een strategie koppelen.

Je bent fier ambassadeur te mogen zijn van de graduaatsopleidingen en deel uit te maken van Arteveldehogeschool.

Je bent meertalig, zowel gesproken als schriftelijk. In het bijzonder ben je sterk in de Engelse taal.

Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en draagt overleg hoog in het vaandel.

Je kunt overweg met de courante ICT-toepassingen.

Je bent een netwerker en sterk in stakeholdermanagement. Dit impliceert wellicht af en toe reizen en de bereidheid
om buiten de normale werkuren te werken.

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

Je bent prestatiegericht, stressbestendig, besluitvaardig en daadkrachtig.

Je bent diplomatisch en luisterbereid.

Je denkt en handelt klantgericht.

Je bent een teamspeler, zowel in jouw opleidingenmanagementteam, de opleidingsteams als in het
managementteam van jouw expertisenetwerk. Je werkt gemakkelijk en collegiaal samen in transversaal verband.

Je onderschrijft de missie, de visie en het waardekader van onze hogeschool.

Jobgerelateerde competenties

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

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

De kwaliteit van het onderwijs bewaken

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

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

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

Lesgevers, personeel, leerlingen of studenten, ouders en instanties informeren over de visie en het functioneren van
de onderwijsinstelling
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Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen

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

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

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

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

Aanbod

100%-opdracht

Statuut: administratief en technisch personeel. Statutair vacant. Wanneer je reeds een contract van onbepaalde duur
hebt of benoemd bent als lid van het onderwijzend personeel, gebeurt de aanstelling via een ambtswijziging van OP
naar ATP. Je benoeming of onbepaalde duur als OP-er blijft behouden tot je later in je loopbaan benoemd wordt als
lid van het ATP.

Spoedige aanstelling tot 31/08/2021. Wordt verlengd na gunstige evaluatie met uitzicht op een aanstelling van
onbepaalde duur en benoeming later in de loopbaan.

Competitief loon: als Master word je ingeschaald in salarisschaal A21 en krijg je een salarisverhoging naar (de niet-
verworven) salarisschaal A22. Na 4 (academie)jaar functie-uitoefening volgt er een ambtswijziging naar salarisschaal
A22 met salarisverhoging naar de niet-verworven weddenschaal A31. Later in de loopbaan is een vaste aanstelling in
salarisschaal A31 mogelijk. Naar analogie worden bachelors voorzien in een opbouw tot salarisschaal B32 met een
bijkomende mandaatsvergoeding. Neem contact voor meer toelichting. 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

ARTEVELDEHOGESCHOOL 
HOOGPOORT 15 9000 GENT 
Toon op kaart

Vereiste studies

Master (MA)

Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Werkervaring
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https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=588&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=588&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=589&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=589&p=30
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=595&p=30
https://www.arteveldehogeschool.be/vacatures/werken-aan-arteveldehogeschool


/

 

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 2021

Voltijds

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
Sollicitaties tot en met 16 november 2020 
Vermeld de referentie: AHS/2020/09/02

VDAB-vacaturenummer: 61551484

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.

 Ch
at


