vacaturebericht
De cel kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) zoekt voor zijn werkzaamheden op
het vlak van de externe kwaliteitszorg in het Vlaamse hoger onderwijs:
STAFMEDEWERKER(S) KWALITEITSZORG (M/V)
VLUHR en het Kwaliteitszorgagentschap
Binnen de VLUHR organiseert het Kwaliteitszorgagentschap de externe beoordelingen
Vlaamse universiteiten, hogescholen en andere ambtshalve geregistreerde instellingen
opleidingen die worden aangeboden door niet-ambtshalve geregistreerde instellingen of
een beroep doen op dit Kwaliteitszorgagentschap.
Voor de cel kwaliteitszorg van het kwaliteitszorgagentschap (20 medewerkers)
stafmedewerkers.

van het onderwijs aan de
voor hoger onderwijs. Ook
andere opleidingen kunnen
zoeken wij enthousiaste

Functie
Als stafmedewerker bent u in eerste instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de externe kwaliteitszorg
(visitaties) in het hoger onderwijs. U staat in voor de inhoudelijke en praktische voorbereiding van de visitaties, het
voorbereiden en notuleren van de vergaderingen en de visitatiebezoeken en de opmaak van de visitatierapporten,
conform het visitatieprotocol. U ondersteunt en begeleidt de visitatiecommissie doorheen het proces. U staat mee in
voor het verstrekken van informatie over het Vlaams systeem van externe kwaliteitszorg en accreditatie. Verder volgt
u nationaal en Internationaal de evoluties op het vlak van kwaliteitszorg, accreditatie en onderwijs mee op waardoor
u een zekere expertise ter zake weet op te bouwen. Het uitbouwen en onderhouden van externe contacten vormt
hierin een belangrijk component.
Wij vragen
U bezit een masterdiploma. Het hoger onderwijslandschap is voor u geen onbekende. Ervaring met of kennis van
kwaliteitszorg en accreditatie in het onderwijs vormt een sterke troef. U kan werken met de gangbare
softwarepakketten onder MS-Windows en drukt u vlot uit in het Nederlands en Engels.
Verder bent u sociaal vlot en beschikt u over goede en communicatieve vaardigheden, mondeling zowel als
schriftelijk. U bent organisatorisch sterk, getuigt van zin voor nauwkeurigheid en weet zelfstandig vorm te geven aan
de geschetste verantwoordelijkheden.
Wij bieden
Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar) dat daarna mogelijks kan omgezet worden in een contract van
onbepaalde duur. Desgevallend is een samenwerkingsovereenkomst met een partnerinstelling of koepelorganisatie
mogelijk.
De toepasselijke salarisschaal is A111 van de Vlaamse overheid waarbij relevante ervaring in rekening wordt
gebracht.
Er is terugbetaling van woon-werkverkeer op basis van de tarieven voor openbaar vervoer.
Interesse?
Stuur dan uw kandidatuur met curriculum vitae en motivatie voor de functie voor 22 mei 2013 naar Maria Weymans,
directeur Cel Kwaliteitszorg VLUHR, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel, of via mail naar maria.weymans@vluhr.be.
Meer informatie kan u vinden op onze website: www.vluhr.be/kwaliteitszorg.

