Howest Vacature

Lector Economie
OPLEIDING/DIENST
PLAATS TEWERKSTELLIN G

Toerisme en recreatiemanagement
Howest Kortrijk

VOLUME

100%

BAREMA

502 (lector)

INFO WEDDESCHAAL
PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

AANSTELLINGSKENMERKEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Salarisschalen hoger onderwijs OP
Openbaar
2017/150/OHK/OP/CON
7/01/2018

Contract bepaalde duur van 22/01/2018 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits
positieve evaluatie.

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en
ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met
campussen in Brugge en Kortrijk.
Je maakt deel uit van het opleidingsteam Toerisme en recreatiemanagement.
Als lesgever sta je in voor vakken uit onze pijler economie en marketing
(Algemene economie, Bedrijfseconomie, Boekhouden en Financieel
Management) en uit onze integratiepijler (Talent@work).
Je kan ook ingezet worden in andere Howestopleidingen als lesgever in
gelijkaardige modules. Je begeleidt stages en bachelorproeven in de opleiding
Toerisme en recreatiemanagement.
Daarnaast neem je ook belangrijke organisatorische taken op in het team. Je
wordt onderzoekscoördinator en coördinator van het afstandstraject
Toerisme en recreatiemanagement@home en wordt mee verantwoordelijk
voor de module bachelorproef.
Op het vlak van studieloopbaanbegeleiding neem je de rol op van
trajectbegeleider en mentor. Als lid van het team werk je, tijdens teamoverleg
of als lid van een werkgroep, actief mee aan de diverse beleidsprojecten die
op de planning staan.
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De opleiding Toerisme en recreatiemanagement kiest resoluut voor
competentie- en praktijkgericht, uitdagend en innovatief onderwijs in nauwe
samenwerking met het werkveld. Onze werking is gebaseerd op overleg en
samenwerking, zowel binnen het team als met onze voornaamste
stakeholders: het werkveld en de studenten. Als lid van het opleidingsteam
Toerisme en recreatiemanagement wordt dit de leidraad voor alle taken die je
binnen de opleiding zal opnemen.
PROFIEL

Vereist diploma



Masterdiploma in het studiegebied Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde
C1-attest Engels is een pluspunt

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de
gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.
Howest competentieprofiel:









Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
Je bent openminded.
Je bent een teamplayer.
Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk
binnen Howest.
Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel







ERVARING

Je bent organisatorisch en administratief sterk.
Je hebt goede IT-skills.
Je werkt mee aan de omvorming van de huidige economische vakken
in de opleiding naar een meer competentiegerichte en
toekomstgerichte invulling, met aandacht voor innovatie in economie.
Je hebt de nodige competenties om de onderzoekslijn binnen ons
team verder uit te bouwen.
Je bent bereid je in te werken in blended learning en afstandsleren
met het oog op de verdere uitbouw van afstandsleren in de opleiding.

Ervaring in de toeristische sector en/of het onderwijs is een meerwaarde.
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Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve,
innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve
Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen
voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers
maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte
werkomgeving aan.

MEER INFO

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Vicky Van Den Heede – Opleidingscoördinator Toerisme en
recreatiemanagement
vicky.van.den.heede@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via
http://ses.howest.be en dit ten laatste op 7/01/2018 . Je registreert je met
een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en
diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook
effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie
verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

www.howest.be

