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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 Digital Arts & Entertainment.
Je bouwt een opleidingsoverschrijdende Virtual en Augmented reality
dienstverlening en testcentrum uit. Je zet binnen deze functie een
technologielabo AR/VR op die bedrijven, onderzoekers en studenten in staat
moeten stellen om te experimenteren met de technologie op casussen die
relevant zijn voor de markt zodat zij de meerwaarde binnen hun domein
kunnen definiëren en scherpstellen.
Je bent een gedreven persoon die via demo-sessies, workshops, seminaries en
business events, mensen kan enthousiasmeren om innovatieve toepassingen
te bedenken met behulp van nieuwe technologie.
Je staat in voor het beheren van lopende projecten waarbij je de planning
opvolgt en bijstuurt terwijl je de scope bewaakt.
Je anticipeert op de toekomst, en helpt howest zicht te krijgen op de nodige
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competenties van de volgende generatie afgestudeerden, rekening houdende
met wat zij, als student, attractief vinden in hun opleiding gekoppeld aan de
verwachtingen van de bedrijven.
Je zal met verschillende teams in contact komen om mensen te faciliteren om
over hun domein heen samen te werken aan gemeenschappelijke projecten.
Als coördinator treedt je op als intern en extern gezicht van de cel VR/AR en
bent de motor achter de verdere uitbouw daarvan. Je zet nieuwe projecten
op en neemt bedrijven en non-profit organisaties mee van een eerste gesprek
tot een uitgewerkt prototype en pilot studies zodat zij een geïnformeerde
beslissing kunnen nemen voor de toepassing die zij voor ogen hebben.
Je legt hierbij ook de link naar bestaande bedrijven die de toepassing verder
kunnen uitwerken en/of je schetst de krijtlijnen samen met
valorisatiepartners uit om waar nodig een nieuwe entiteit op te richten. Uw
toegepast onderzoek leidt tot valorisatie in Vlaanderen en ver daarbuiten, via
(inter)nationale netwerken die je verder onderhoudt en uitbreidt.
Prototypes kan je opstellen in onze gebouwen waar je ze met passie kan
toelichten aan nieuwe bezoekers zodat ook de zij geïnspireerd worden om
met de technologie aan de slag te gaan. Ook op seminaries en studiedagen
kan je uw ervaringen delen met het grote publiek en breng je zo uw steentje
bij om iedereen op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen.
Als Howest ambassadeur handel je bij iedereen, student, collega en
werkveldpartner vanuit de kernwaarden “serve, empower, care”.
Je bent een positief ingestelde innovator die enerzijds wilde ideeën heeft over
de mogelijke toekomst en anderzijds een goede filter heeft om deze wilde
ideeën om te zetten in een duidelijk plan zodat ze werkelijkheid kunnen
worden, opgepikt worden door het werkveld en kansen kunnen bieden voor
de volgende generaties.

PROFIEL

Vereist diploma


Diploma master met affiniteit voor techniek en innovatieprocessen.
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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

Je kan zelfstandig een centrum leiden.
Je hebt kennis van steunkanalen.
Je hebt affiniteit voor technologie en innovatieprocessen
Je kan zelfstandig goed overwogen beslissingen nemen en
doorvoeren, waarbij je gericht kan delegeren en opvolgen.
Je weet wat er gaande is op vlak van VR en AR technologie.
Je bent een gedreven teamplayer die als projectmanager de
diverse stakeholders weet te dynamiseren en inspireren.
Je kan actief luisteren en de essentie uit een gesprek destilleren.
Je streeft continu naar een optimale oplossing voor alle partijen.
Je kan goed om met opeenvolgende deadlines.
Je kan gemakkelijk schakelen tussen verschillende projecten.
Je hebt een vlotte pen.
Je bent ondernemend, werkt klant- en resultaatsgericht en kan
projecten deskundig en tijdig afwerken.

Ervaring met zowel het uitschrijven als opvolgen van projecten is een vereiste.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve,
innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve

Howest Vacature

Coördinator technologielabo AR VR en
open innovatie platform
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:
Geoffrey Hamon – Coördinator VR onderzoek DAE
Geoffrey.hamon@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.
Kandidaten worden verwacht een presentatie omtrent hun aanpak voor te
stellen aan de selectiecommissie.

www.howest.be

