COÖRDINATOR EDUWOND
Uiterste sollicitatiedatum 15 juli 2020
Opdrachtgrootte
20%
Aanstellingsperiode
Vanaf 1 september 2020 tem 31 augustus 2021 (verlenging
mogelijk bij positieve evaluatie)
Opleidingsniveau
Bachelor of Master
Functieomschrijving
 Je coördineert alle activiteiten binnen EduWond met
uitzondering van de onderzoeksprojecten. EduWond is het
samenwerkingsinitiatief wondzorg binnen de associatie
UGent.
 Je staat in voor de dagelijkse coördinatie van het
postgraduaat Stomatherapie en Wondzorg:
o planning en organisatie opleiding;
o beheer digitaal leerplatform;
o contact met lesgevers en cursisten;
o coördinatie van de evaluatie van de cursisten;
o aansturen van de werkveldcommissie;
o overleg met de modulecoördinatoren.
 Je organiseert jaarlijks vier vormingsavonden en ad hoc
externe dienstverlening.
 Je stuurt de administratieve medewerker aan.
 Je zoekt actief naar potentiële financiering (via industrie,
fondsen, projecten).
 Je bent lid van de stuurgroep van EduWond.
 Je staat in voor de budgettaire opvolging en het beheer
van de inkomsten en uitgaven conform de beslissingen van
de stuurgroep.
 Je coördineert de verdere uitbouw van digiwond.be. In
samenwerking met het onderzoeksteam zorg je voor het
up-to-date blijven van de inhoud en het ontwikkelen van
nieuwe content (e-learningvideo’s en kennistesten).
 Je integreert de output van de onderzoeksprojecten in de
opleidingsinitiatieven van EduWond.
 Je ondersteunt het onderzoeksteam bij de disseminatie
van de output van de onderzoeksprojecten.
 Je staat in voor de branding van EduWond via de website,
de nieuwsbrieven en de social media kanalen.
 Je bewaakt de kwaliteit van de diverse initiatieven.
 Je rapporteert aan de stuurgroep van EduWond en de
opleidingsdirecteur van de penvoerende instelling.
Profiel





Je beschikt over een Bachelor of Masteropleiding in het
domein gezondheidszorg.
Je hebt affiniteit met onderwijsorganisatie en e-learning.
Bijkomende expertise op het vlak van wondzorg strekt tot
aanbeveling.





Vertrouwdheid met navorming van professionals is een
pluspunt.
Je bent een goede communicator, zowel schriftelijk als
mondeling.
Je bent vaardig in het gebruik van de courante ICTtoepassingen.

Aanbod




Aanstelling in salarisschaal 316 of 502
Je bouwt mee aan ons ambitieus project. Je komt terecht
in een dynamische en mensgerichte organisatie waar
ruimte is voor initiatief en professionele groei.

Meer informatie



Kandidaturen kunnen bezorgd worden tegen 15 juli 2020
via lyndsey.van.avermaet@howest.be
We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je
motivatie te schetsen in de week van 27 juli 2020.
Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken hoe
het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan
zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die
geselecteerd worden, krijgen een uitnodiging voor een
eerste gesprek. Alle kandidaten ontvangen een bericht na
afloop van de selectieprocedure.
Bij vragen over de functie-inhoud of de selectieprocedure
kan je contact opnemen met Mevr. L. Van Avermaet,
secretaris EduWond, via mail of 0473/787846 (tijdens
kantooruren)





