Vacature PIVH
Voor onze opleiding HBO5 Verpleegkunde zoeken wij een deeltijds psychiater/psycholoog
(30%).
Onze school, het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde Hasselt, maakt deel uit van de
Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (SG PSOL).
Wij bieden een competentiegerichte opleiding aan met de focus op een praktijkgerichte
leeromgeving.
Voor onze modulaire HBO5-opleiding zoeken wij gedreven medewerkers die onze studenten
willen coachen in het ontwikkelen van hun competenties.
Onze ambities
1. Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor het werkveld en andere professionele
organisaties
2. Pionier zijn op vlak van innovatie
3. De talenten van studenten en medewerkers maximaal laten ontwikkelen
4. Een warme organisatie zijn waar iedereen zich goed voelt
Als sollicitant voldoe je aan volgende basisvoorwaarden
Bij voorkeur
Diploma:
Je bent houder van een diploma van master in de geneeskunde (psychiater)/ master in
de psychologie of gelijkgesteld diploma.
Je beschikt over een pedagogisch diploma of bent bereid een pedagogisch diploma te
behalen.
Je oefent andere beroepsactiviteiten uit en/of hebt aantoonbare ervaring die kan
bijdragen tot de kwaliteit van het praktijkgericht onderwijs.
Onderwijservaring en deelname aan vorming strekt tot aanbeveling.
Bovenvermelde ambities en het pedagogisch project van onze school van harte
onderschrijven en bereid zijn een kwaliteitsvolle realisatie hiervan na te streven.
Aanbevolen
Je beschikt over voldoende (min.2 jaar) ervaring in het werkveld.
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Vacature PIVH
Taken
1. Introduceren van de studenten in de wereld van de psychopathologie
(oriëntatiemodules) en verdiepende praktijkgerichte kennis aanreiken (toegepaste
verpleegkunde).
2. Samen school(-beleid) maken, door een constructieve deelname aan werkgroepen en
niet-lesgebonden opdrachten.
3. Meewerken aan de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs.

Profiel
Daarnaast herken je jezelf in onderstaande kenmerken:
1. Passie voor het aansturen van leer- en ontwikkelingsprocessen
2. Studentvriendelijke ingesteldheid
3. Relationele gerichtheid, zin voor samenwerking
4. Interesse voor onderwijsvernieuwingen
5. Leergierigheid en kritische ingesteldheid
6. Coachende en communicatieve vaardigheden
7. Openheid en transparantie in communicatie
8. Respect, betrokkenheid, professionaliteit, duurzaamheid en creativiteit
9. Organisatie- en beslissingsvermogen, verantwoordelijkheidzin, flexibiliteit
Aanbod:
1. Een aantrekkelijke job vanaf 1 september 2018 in een dynamisch, enthousiast team. Je
werkt binnen een opleiding die elke dag opnieuw streeft naar onderwijs dat
studentgericht is.
2. De mogelijkheid om voltijds of deeltijds te werken.
3. De mogelijkheid om je huidige opdracht te combineren met een onderwijsopdracht.
4. De mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling via vorming, training en opleiding.
5. Voor je statuut en de vastgelegde loonbarema’s verwijzen we naar de website
www.ond.vlaanderen.be
Heb je interesse?
Stuur zo snel mogelijk je motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae met een pasfoto
via mail naar Geert Aerts (kwaliteitscoördinator).
E-mail: geert.aerts@limburg.be
Het provinciebestuur als werkgever let op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving.
Talenten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, beperking, etnische afkomst en
nationaliteit.
Kandidaten worden opgeroepen voor een eerstvolgend sollicitatiegesprek.
Voor meer info:011/ 26 05 34
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