Howest Vacature

(praktijk)lector Digital Design
OPLEIDING/DIENST
PLAATS TEWERKSTELLIN G

MCT - Devine
Howest Kortrijk

VOLUME

40%

BAREMA

316 (praktijklector) of 502 (lector)

INFO WEDDESCHAAL

Salarisschalen hoger onderwijs OP

PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

Openbaar
2017/173/OHK/OP/CON
17/01/2018

AANSTELLINGSKENMERKEN

Contract bepaalde duur van 12/02/2018 tot en met 31/08/2018.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en benoeming zijn mogelijk, mits
positieve evaluatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Devine - Digital Design & Development is een unieke bacheloropleiding aan
de hogeschool West-Vlaanderen. Wij leiden studenten op tot getalenteerde
online makers. Om ons docententeam te versterken zoeken we een digital
designer met goesting om les te geven. We bieden je een boeiende job met
ruimte voor eigen initiatief en afwisseling.
Als docent sta je in voor de uitwerking van zowel praktische als theoretische
lessen uit jouw vakdomein. Je gebruikt je creatieve brein om uitdagende
opdrachten te verzinnen. Tijdens deze opdrachten begeleid je studenten
doorheen hun design proces. Je doet hen nadenken over digital product
design, branding, little big details, personalization, system design, user
experience,…
Naast lesgeven werk je mee aan events zoals Bump, de USA studiereis of
misschien ga je op docenten uitwisseling met één van onze internationale
partners. Er is altijd een project dat jou op het lijf geschreven staat.
Je komt terecht bij 16 collega’s die jou met veel plezier wegwijs maken in het
hoger onderwijs.

Vacature
(praktijk)lector Digital Design
PROFIEL

Vereist diploma



Diploma Bachelor Grafische en Digitale Media of Bachelor Devine, of
Bachelor/Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten
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

AANBOD

Required skills: Sketch – Invision – PS, AI
Interesse in of notie van Principle for mac – Framer – After Effects –
Lottie – Front-end development

Ervaring in het werkveld en/of in het hoger onderwijs is een
meerwaarde.

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.
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MEER INFO

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Jynse Cremers – opleidingscoördinator Devine
jynse.cremers@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 17/01/2018 . 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

