Ref. 2017/CO/69 – Voltijds onderzoeker Preventieve gezinsondersteuning –
Campus HIG
Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

Op de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG)
te Schaarbeek worden de opleidingen Bachelor in de
Gezinswetenschappen en Bachelor na Bachelor Psychosociale
gerontologie georganiseerd, alsook de activiteiten van het
Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
Het kenniscentrum voert wetenschappelijk praktijkgericht
onderzoek naar gezinsgerelateerde onderwerpen, in het bijzonder
ook de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in een bredere
maatschappelijke context. Het kenniscentrum stelt de manier
waarop de leefsituatie verbeterd kan worden centraal in haar
projecten.
We volgen het gezinsbeleid op de voet en we stimuleren het debat
over onze onderzoeksthema’s via publicaties, evenementen en
bijscholingen.
We zijn op zoek naar een collega die het speerpunt over gezins- en
opvoedingsondersteuning kan versterken. Op vraag van en samen
met het werkveld trachten we de behoeften van ouders in het
vizier te krijgen, het aanbod daar op af te stemmen en de werking
te versterken. We doen dat via onderzoek, begeleidingstrajecten
en de terugkoppeling van onderzoeksbevindingen (bv. rondetafelgesprekken met werkveldactoren, bijdragen op studiedagen enz.).
Meer concreet werkten we onder meer samen en in opdracht van
Kind en Gezin, Huizen van het Kind, vzw De Keerkring.
Taakinhoud
 Je formuleert nieuwe gezins- en opvoedingsondersteunende
projecten of onderzoeksvoorstellen, zoekt samenwerkingsmogelijkheden en werkt deze inhoudelijk uit.
 Je ontwikkelt en implementeert (proces)begeleidingstrajecten
op maat van diensten en organisaties in de gezins- en opvoedingsondersteuning.
 Je vertaalt onderzoeksbevindingen naar praktijktools (bv.
ondersteunings- of vormingsmateriaal) en weet die in het
werkveld in te zetten.
 Je voert kwalitatief onderzoek uit en verwerkt de resultaten in
een wetenschappelijk rapport en een toegankelijke publicatie
voor een breed publiek.
 Je werkt mee aan academische en werkveldgerichte publicaties
inzake preventieve gezinsondersteuning.

 Je werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding van
bijscholingen en studiedagen.
 Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.
Deze taken voer je uit onder leiding van en in nauw
overleg met de verantwoordelijken van deze onderzoekslijn en met de coördinator van het kenniscentrum.
Je overlegt en stemt af met andere onderzoekers die
rond gelijkaardige thema’s werken.
Je werkt actief mee aan de positieve uitstraling van het
kenniscentrum zowel binnen als buiten de instelling.
Profiel
 Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door
ervaring.
 Je hebt ervaring met (proces)begeleidingstrajecten in
diensten of organisaties en/of vormingswerk.
 Je kan vlot een netwerk uitbouwen en gaat gemakkelijk
op zoek naar samenwerkingsverbanden in het werkveld.
 Je hebt een vlotte pen, kan schrijven voor verschillende
doelgroepen en je bent gedreven om jouw
(onderzoeks)resultaten neer te schrijven.
 Je hebt ervaring met of bent geboeid door kwalitatief
onderzoek.
 Je bent vertrouwd met de context van de preventieve
gezinsondersteuning.
 Je hebt affiniteit met actuele thema’s in gezinsbeleid en
hebt een ruime maatschappelijke interesse voor thema’s
zoals armoede, diversiteit en ouderbetrokkenheid.
 Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen
en organiseren.
 Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 Je werkt resultaatsgericht en respecteert afgesproken
deadlines.
 Je hebt zin voor initiatief.
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Ons aanbod
 Samenwerking in een dynamische en stimulerende
onderzoeksomgeving.
Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten,
projecten en mogelijkheden om je competenties aan te
scherpen, ook via vorming.
 Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar als
voltijds onderzoeker van het Kenniscentrum HIG
verlengbaar mits gunstige evaluatie en voldoende
budgetruimte.
 Verloning met weddeschaal 502 (lector);
(Voor meer info over de weddeschaal:
http://onderwijs.vlaanderen.be/salarisschalen-onderwijzendpersoneel-hogescholen).
 Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan
worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover
ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze
schriftelijk bewezen wordt.
 Voltijdse tewerkstelling in overeenstemming met de
gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een
voltijdse betrekking).
Je bent bereid om op zaterdag te werken in een
beurtensysteem.
 Je hebt een werkplek op de campus Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen te Schaarbeek.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten dienen

ten laatste op 8 januari 2018
online te solliciteren via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze
screening het meest aan het beschreven profiel
beantwoorden worden uitgenodigd voor een
competentiegericht interview op maandag 22 januari 2018.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Kristien Nys
kristien.nys@odisee.be, of Kathleen Emmery,
kathleen.emmery@odisee.be, tel. 02 240 68 46
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02 210 13 16 of via e-mail

kristien.staes@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de
kerstvakantie van maandag 25/12/2017 t/m vrijdag
05/01/2018
Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen
mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur,
religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als
een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met
ervaringen en competenties die dit ondersteunen.
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