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OPLEIDINGSCOÖRDINATOR BEDRIJFSMANAGEMENT EN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT
Terug naar overzicht | 

Referentienummer BEM/2018/06/02
Uiterste
sollicitatiedatum 05/07/2018

Opdrachtgrootte 80 à 100%
Statuut onderwijzend personeel, vacant
Aanstellingsperiode van 1 september 2018 tot 31 augustus 2019, met verlenging na gunstige evaluatie. Benoeming later in de loopbaan is mogelijk. Het

mandaat als lid van het opleidingsmanagementteam loopt over per 4 jaar en is verlengbaar.
Opleidingsniveau Masteropleiding
Functieomschrijving

Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de opleidingen Professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement en
International Business Management van de Arteveldehogeschool. 
Je zet je schouders onder de verdere uitbouw van de opleidingen en helpt zo de groei en permanente vernieuwing verder te zetten. Je
opdracht situeert zich op het domein van innovatief onderwijs en onderzoek, internationalisering en ondernemingszin.
Je draagt als rechtstreekse medewerker van de opleidingsdirecteur en samen met je collega-coördinatoren de verantwoordelijkheid
voor de verdere ontwikkeling, de kwaliteit en de organisatie van de opleidingen. Als coördinator en lid van het managementteam
bekleed je een sleutelpositie in de opleiding. Je neemt verantwoordelijkheid voor een aantal taken in de opleiding, in samenspraak
met de opleidingsdirecteur.
In functie van jouw expertise en complementariteit met de collega coördinatoren ben je verantwoordelijk en/of stuur je een aantal
deelgebieden aan. Deze situeren zich mogelijk in het domein van onderwijsontwikkeling- en digitalisering, ondernemerschap,
coaching, internationalisering, levenslang leren en alumniwerking,…
Je bent de eerste aanspreekpersoon van een aantal opdrachthouders en programme managers die je functioneel aanstuurt op basis
van afspraken en de beleidslijnen vastgelegd in het opleidingsmanagementteam. Je ondersteunt hun professionele groei en versterkt
hun talenten. 
Samen met het opleidingsteam haal je de banden met het werkveld verder aan door externe contacten en representatie en daarmee
vorm je, samen met de opleidingsdirecteur, het ‘gezicht’ van de opleiding. Je faciliteert de overstap van de afgestudeerde naar het
beroepsleven. 
Je rol van coördinator-lid managementteam wordt gecombineerd met die van opdrachthouder voor een of meer domeinen.

Profiel
Je genoot een masteropleiding, in een voor de opleiding relevant domein.
Het is een voordeel als je ervaring hebt als docent en reeds inzicht hebt in de werking en organisatie van een hogeschool. 
Je hebt expertise en sterke interesse in innovatief onderwijs en ondernemerschap.
Je bent in staat om enerzijds de medewerkers aan te sturen maar anderzijds ruimte te laten voor initiatief en zelforganisatie.
Je kan de processen binnen de opleiding beheersen en controleren.
Je hebt affiniteit met internationalisering en bent bereid om occasioneel te reizen.
Je bent resultaat- en actiegericht.
Je hebt sterke sociale en coachende vaardigheden.
Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.
Je bent vaardig in het gebruik van ICT-toepassingen.
Je beschikt over rijbewijs B.
Je bent vlot in de Engelse taal: je verwierf een C1-niveau of bent bereid dit te behalen.

Aanbod
Aanstelling in salarisschaal 502 (master), verhoogd met een mandaatsvergoeding. 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
Je neemt deel aan een proef en gesprek met een selectiecommissie. Tijdens het sollicitatiegesprek 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 geleid in de opleiding bedrijfsmanagement.
Kandidaten die geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na
afloop van de selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk. Gesprekken vinden plaats in de week van 9 juli 2018.
Met vragen over de vacature of selectieprocedure kan je contact opnemen met Bram van Baarle, diensthoofd HRM &
professionalisering, 09 234 91 38, of kom naar onze jobavond.
De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit. 
Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
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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