Howest Vacature

Onderzoeker Netwerkanalyse en
Community Building
OPLEIDING/DIENST
PLAATS TEWERKSTELLIN G

Netwerkeconomie
Howest Kortrijk

VOLUME

50%

BAREMA

594 (B31) of 587 (A21)

INFO WEDDESCHAAL
PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

AANSTELLINGSKENMERKEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Salarisschalen hoger onderwijs ATP
Openbaar
2017/166/OHK/PRM/CON
21/01/2018

Deeltijds contract bepaalde duur van 01/02/2018 tot en met 31/12/2019.

De Bachelor in de Netwerkeconomie is een startende opleiding in Kortrijk met
een enthousiast en groeiend onderwijsteam met aandacht voor de
wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs.
Je werkt als onderzoeker vanuit de opleiding Netwerkeconomie mee aan de
PWO Digitale Marketing en Communicatie. De PWO Digitale Marketing en
Communicatie is een interdisciplinair project waarbinnen ruimte is voor
innovatieve ideeën en een doorgroei naar een mogelijk vervolgproject.
Je neemt hoofdzakelijk het deel van het onderzoek voor rekening dat gelinkt
is aan netwerktheorie, meer concreet de analyse van netwerken en
community building. Bijkomend neem je ook de opportuniteiten onder de
loep die ontstaan vanuit die netwerkanalyses en community-ontwikkeling o.a.
met betrekking tot nieuwe waardesystemen (impact op business model, inzet
van gemeengoed ten behoeve van een netwerk, complementaire munten als
innovatieve marketingtool, …).

PROFIEL

Vereist diploma
Diploma Bachelor of master maar met het gewenste functie specifieke
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profiel.
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 hebt een kritische, frisse visie op netwerktheorie en hebt ervaring
met community analyse.
Je hebt ook voldoende voeling of ervaring met statistiek en data
science.
Je kan overweg met software voor analyse van netwerken zoals
Gephi, R of gelijkwaardig.
Je hebt een eigenzinnige kijk op community building.
Je hebt interesse voor (alternatieve) waardesystemen (bv.
complementaire munten, gemeengoed, …) en hoe deze ingezet
worden met oog op community building.
Je bent overtuigd van de relevantie van het concept
‘netwerkeconomie’ en hebt voeling met gerelateerde topics.
Je hebt voeling met of minstens een oprechte interesse voor
innovatieve, digitale marketing en communicatie.
Je hebt interesse voor interdisciplinair onderzoek.

Ervaring is een meerwaarde, maar geen must.
Er kan tot vijf jaar anciënniteit verrekend worden.
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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:
Filip Daniëls – Projectverantwoordelijke
filip.daniels@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 21/01/2018 . 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

