Howest Vacature

Projectmedewerker
wetenschapscommunicatie
OPLEIDING/DIENST
PLAATS TEWERKSTELLING

Dienst communicatie en PR
Howest Kortrijk, Algemene Diensten

VOLUME

100%

BAREMA

592 (B21)

INFO WEDDESCHAAL
PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

AANSTELLINGSKENMERKEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING

salarisschalen hoger onderwijs ATP
Openbaar
2017/171/AD/ATP/CON
15/01/2018

Contract bepaalde duur van 01/02/2018 tot en met 31/12/2018.
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 meer dan 6000 studenten en 800
medewerkers met campussen in Brugge en Kortrijk.
Om het team PR en communicatie te versterken, is de hogeschool op zoek
naar een Projectmedewerker wetenschapscommunicatie.







Je maakt deel uit van de dienst communicatie en staat in voor het
beheren van lopende projecten waarbij je de planning opvolgt en daar
waar nodig bijstuurt.
Je functioneert in een uitgebreid netwerk binnen het hoger en
secundair onderwijs, regionale actoren en bedrijven.
Je ondersteunt diverse Howest-opleidingen met de ontwikkeling van
(wetenschapscommunicatie-)initiatieven gericht op leerkrachten en
leerlingen uit het secundair onderwijs.
Je bent verantwoordelijk voor het uitrollen van Howest-brede
initiatieven gericht op het secundair onderwijs (o.a. de workshopweek
Knappe Koppen, GIP-awards, …) en op het brede publiek (o.a. diverse
publieksevenementen).





PROFIEL

Je staat in voor de organisatie van diverse (buitenschoolse) STEMactiviteiten voor kinderen en jongeren (o.a. Kinderuniversiteit Brugge
en Kortrijk, wetenschaps- en techniekkampen, …)
Je volgt relevante projectoproepen op en helpt mee aan het
uitschrijven van projectvoorstellen.

Vereist diploma
Diploma Bachelor secundair onderwijs of gelijkaardig
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 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 projectmatige aanpak, bent flexibel en respecteert
deadlines, werkt georganiseerd en zelfstandig.
Je bent een teamplayer en vindt het fijn in je collega’s een klankbord
te vinden.
Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden.
Je kent de structuren van het secundair onderwijs.
Je hebt voeling met de wereld van wetenschap en technologie.
Je bent flexibel ingesteld met betrekking tot (sporadisch) avond- of
weekendwerk.

Ervaring in het STEM-onderwijs is een meerwaarde.
Ervaring hebben met het uitschrijven van projectvoorstellen is een pluspunt.

AANBOD

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:
Elke Christiaen – stafmedewerker dienst communicatie en PR
elke.christiaen@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 15/01/2018 . 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

