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Uiterste sollicitatie datum
17/08/2021

Kenmerken

Beleidsondersteuning / expert

Vereisten

Opleidingsniveau: Master

Minimale ervaring: 1-3 jaar ervaring

Aanbod

Opdrachtgrootte: 70%

Aanstellingsperiode: 1/9/2021 tot
31/8/2022

Statuut & salaris: Statuut:
contractueel, salarisschaal 502

Referentie

PBABEM/2021/07/01

Tweeten Delen

« Terug naar zoekresultaten

Onderwijsontwikkelaar
expertisenetwerk Business en
Management

 

Arteveldehogeschool is een expertisecentrum voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke

dienstverlening, waar studenten, medewerkers en strategische partners in een motiverende

omgeving samenwerken.

Waar staan wij voor?

Een samenleving waarin het goed leven en werken is voor iedereen: daar draagt

Arteveldehogeschool aan bij door dé makers van de wereld van morgen te vormen. Wij verleggen

continu onze grenzen, samen met onze 1500 medewerkers en 15.000 studenten. Als hogeschool

hebben wij de kracht om mee te bepalen hoe de wereld van morgen eruitziet.

Werken bij Arteveldehogeschool?

Dat is jouw talenten en competenties ontwikkelen in een motiverende leer- en onderzoeksbiotoop.

We leggen de focus op de mens achter elke unieke medewerker. Vertrouwen, vrijheid,

verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap vormen daarbij de leidraad.

Word jij “onze” maker van de wereld van morgen?

Expertisenetwerk Business en Management

Je gaat aan de slag in de opleidingen Bachelor International Business Management (PBA

IBM), Bachelor International Organisation and Management (PBA IOM), Bachelor
Bedrijfsmanagement (PBA BEM), Bachelor Organisatie en Management (PBA ORM), Graduaat
Accounting Administration (GRA AAD) en Graduaat Marketing-en Communicatiesupport (GRA

MCS) binnen ons expertisenetwerk (ENW) Business en Management. Dit netwerk is een referentie in

bachelor- en graduaatsopleidingen, levenslang leren (postgraduaten en bijscholingen) en

onderzoek in het studiegebied van het (internationale) bedrijfsleven en management. Je wil graag

jouw passie voor deze dynamische en uitdagende wereld delen.

Je werkplek zal zich voornamelijk situeren op Campus Kantienberg en Campus Stropkaai.

Meer weten over werken binnen ons ENW Business en Management.

Functie

Je maakt deel uit van het team onderwijsontwikkeling en digitaal leren binnen het

expertisenetwerk Business en management van de Arteveldehogeschool en gaat

voornamelijk aan de slag binnen de internationale opleidingen van dit expertisenetwerk. 

Je staat mee in voor de onderwijskundige ontwikkeling van de opleidingen Bachelor
International Business Management (PBA IBM) en Bachelor International
Organisation and Management (PBA IOM). Je werkt in een Engelstalige omgeving.
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Je neemt een trekkersrol op bij de verdere uitrol van blended learning en bij de ontwikkeling

van een geïntegreerd modulair curriculum.

Je werkt projectmatig aan opleidingsspecifieke onderwijskundige noden.

Je bewaakt de kwaliteitsstandaarden en neemt hiertoe de nodige initiatieven, je hebt een

belangrijke rol bij het realiseren van opleidingsaudits.

Je biedt onderwijskundige ondersteuning/coaching aan de medewerkers en de betrokken

teams, je faciliteert onderwijskundige (innovatie) projecten en processen. 

Je rapporteert aan de coördinator en de opleidingshoofden.

Je stemt af met de opdrachthouders onderwijsontwikkeling binnen het expertisenetwerk

business en management.

Profiel

Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur in de pedagogische wetenschappen (optie

onderwijskunde) of je beschikt over een gelijkwaardige competentie.

Je hebt expertise in onderwijsontwikkeling en/of -ondersteuning.

Ervaring, a�initeit en interesse in modulair onderwijs en/of opleidingsreviews is een plus.

Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs en je kan docenten

en teams onderwijskundig inspireren zonder de haalbaarheid van ideeën uit het oog te

verliezen.

Je hebt bij voorkeur ervaring als docent en/of een a�initeit met het internationaal hoger

onderwijs.

Je hebt sterke sociale en coachende vaardigheden.

Je bent een overtuigende en inspirerende gesprekspartner voor medewerkers en

leidinggevenden.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je kan projectmatig werken en denken. Je hebt een scherp probleemoplossend vermogen.

Je bent creatief en diplomatisch in denken en aanpak. 

Je bent gericht op resultaat, vernieuwing en kwaliteit.

Je hebt verantwoordelijkheidszin.

Je bent vaardig in het gebruik van ICT-toepassingen.

Je bezit goede communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Je hebt een C1 niveau Engels of je bent bereid om dit niveau te behalen in het eerste jaar.

Aanbod

70% opdracht voor academiejaar 2021-2022. 

Statuut: contractueel voor bepaalde duur.

Contract van 01/09/2021 t.e.m. 31/08/2022. De opdracht eindigt op 31/8/2022 maar we

kijken of we samen kunnen evolueren naar een langdurige samenwerking.

Salarisschaal 502 (master) 

Een uitgebreid aanbod aan opleidingsmogelijkheden en leerkansen. Omdat wij graag in jou

investeren.

Voor startende medewerkers, ongeacht jouw ervaring, is er een ondersteuningstraject

voorzien. Wij gaan mee op zoek naar die beste versie van jezelf. We voorzien een onboarding

traject waarbij je de kans krijgt om de Arteveldekaders en ons ENW beter te leren kennen en

verder aan je competenties te werken.

Een volledige terugbetaling van jouw woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en een

fietsvergoeding (0,15 euro/km). Dat is onze bijdrage aan een beter leefmilieu.

Een hospitalisatieverzekering bij Ethias aan een voor jou voordeliger tarief. Omdat we er ook

op die mindere dagen voor jou willen zijn.

Een ruime keuze aan sportsessies. Omdat we erin geloven dat een gezonde collega, een

gelukkige collega is.

Een aantrekkelijke verlofregeling. Want wij vinden dat hard werken dit verdient.

Thuiswerkmogelijkheden met ter beschikkingstelling van een laptop. Omdat focus maar ook

jouw werk-privé balans belangrijk is.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=30
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Internationale contacten. Omdat we houden van wereldburgerschap.

Vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. In het varen van onze koers, sta jij mee aan het

roer.

Werken in de bruisende stad Gent. Dat is elke dag gratis inspiratie.

Een bende superto�e collega’s. Daardoor kom je thuis.

Lees meer over jouw loon en de arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie

Arteveldehogeschool omarmt diversiteit als motor voor kwaliteit en groei van en voor elke

student en medewerker. Een diverse en multiculturele hogeschool is immers rijker en

hee� oog voor elk talent. We zetten iedereen aan om zichzelf uit te dagen en nieuwe kansen

te grijpen. Zo maken we onze ambities waar en verleggen we grenzen.

Solliciteren kan enkel online via https://jobs.arteveldehogeschool.be/. We ontvangen graag

jouw CV en motivatiebrief. 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. Kandidaten

die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek op 26 augustus. Alle

kandidaten ontvangen in elk geval een bericht, waarna feedback mogelijk is.

Hulp nodig bij het opladen van jouw kandidatuur? Contacteer de dienst Human Resources

Development (HRD) via vacatures@arteveldehs.be

Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Neji Milad, hoofd
International Management. Met andere vragen over deze vacature of selectieprocedure,

contacteer coördinator HRD Saartje Cromheecke.

Al onze vacatures zijn opsplitsbaar en kunnen desgevallend samengevoegd worden met

andere vacatures.

Arteveldehogeschool is collectief gesloten van 10 juli tot en met 17 augustus. 

Meer informatie over werken in hogescholen (informatie Vlaamse overheid).
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