
VIVES   1 

 

 

VACATURE 
Projectmedewerker, EC Zorginnovatie 
VIVES Noord 

 

 

Referentienummer: Extern_ECZI_2020_AI_Ziekenhuizen 

Volume: Deeltijds (20%) 

Periode:  September 2020 t.e.m. augustus 2021 met kans op 
verlenging 

Ambt: Projectmedewerker 

Plaats tewerkstelling: Hogeschool VIVES 

Kandideren kan tot: 15 augustus 2020 
 
Katholieke Hogeschool VIVES 

De Katholieke Hogeschool VIVES telt ongeveer 13.000 studenten, een 35-tal professionele 
bacheloropleidingen en ongeveer 1.300 medewerkers in de diverse domeinen van de hogeschool, 
gaande van onderwijzend personeel, onderzoekers en dienstverleners tot administratieve en 
logistieke medewerkers. 

VIVES heeft als hogeschool de engagementsverklaring m.b.t. diversiteit in het Vlaamse hoger 
onderwijs onderschreven. 

Gemeenschappelijk profiel voor VIVES-medewerkers 
Communicatief, open en motiverend kunnen omgaan met medewerkers en studenten, vlot kunnen 
werken in teamverband, zich soepel kunnen aanpassen aan een evoluerende taakinhoud, flexibel in 
werk- en prestatieregeling. 
 
Functie-inhoud 
Het expertisecentrum zorginnovatie is op zoek naar een projectmedewerker voor het 3-jarig Capacity 
Building KA2 Erasmus project: Developing an Occupational Therapy Study Program in Ukraine. In dit 
project willen we samen met de partners een bacheloropleiding ergotherapie opstarten in 3 
hogescholen in Oekraïne. Dit project kader binnen het ERASMUS + programma van de Europese 
Commissie. 

Het uiteindelijke doel is de opstart van de nieuwe opleiding in september 2022 in Oekraïne. Dit 
betekent dat leermaterialen aanwezig moeten zijn, docenten moeten opgeleid zijn, stageplaatsen 
moeten voorzien zijn en er ook een groot en stevig draagvlak is voor deze nieuwe opleiding. De 
ontwikkeling zelf van het curriculum en de nodige materialen ligt in handen van de partners.  

We zijn op zoek naar een ergotherapeut met een brede kennis van theoretische concepten in de 
ergotherapie en de uitvoering van het beroep in de praktijk. In de eerste fase komt vooral het 
ontwikkelen van lespakketten in co-creatie aan bod & het verzorgen van 3 train-the-trainer weken 
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met praktijklessen voor de docenten in de verschillende universiteiten in Oekraïne. Er dient ook een 
online course uitgewerkt te worden als aanvulling op deze train-the-trainer weken. Alle taken zijn in 
samenwerking met alle betrokken partners. 

Regelmatig (4-tal keer per jaar) zal naar Oekraïne of Portugal moeten gereisd worden voor 
projectvergadering, training sessies en persoonlijke contacten met de partners.  

Het is noodzakelijk om samen te werken met de docenten uit de opleiding ergotherapie, waar één 
docent ook gedeeltelijk is vrijgesteld voor dit project. Regelmatige aanwezigheid op campus Brugge is 
hierdoor gewenst. 

 

Profiel 
• Je beschikt over een Bachelor of Master diploma ergotherapie en hebt praktijkervaring 

op de werkvloer als ergotherapeut; 
• Je beschikt bij voorkeur over een didactisch diploma en hebt ervaring in het lesgeven; 
• Je kan zowel schriftelijk als mondeling vlot in het Engels communiceren; 
• Je staat open voor innovatie en je bent leergierig; 
• Je weet van aanpakken; 
• Je bent communicatief ingesteld, kan goed mensen aansturen en overlegt regelmatig 

met collega’s; 
• Je bent flexibel zowel in het omgaan met mensen uit andere culturen als in het 

aanpassen aan een evoluerende taakinhoud;  
• Je werkt vlot in teamverband; 
• Je beschikt over de nodige computervaardigheden voor de courante softwarepakketten; 
• Internationale verplaatsingen schrikken je niet af. 

 
Aanstelling en verloning 
Periode van aanstelling: het gaat om een tijdelijke job van 20% vanaf september 2020 t.e.m. 
augustus 2021 met kans op verlenging. 
 
Salarisschaal barema 306 (bachelor) of barema 502 (master) voor lector van het departement 
Onderwijs.  
Je vindt meer informatie over dit barema op volgende site www.ond.vlaanderen.be/wedde (verdere 
informatie over het statuut en de verloning wordt verstrekt via de personeelsdienst). 
 
Meer informatie over VIVES, het studiegebied, de opleiding en de job 
Plaats van tewerkstelling: hogeschool VIVES (Zuid) 
Deze vacature staat open tot en met 15 augustus 2020 
 
Algemeen: www.vives.be 
 
Inhoudelijk: 
 
Leen Verkinderen, opleidingshoofd Ergotherapie, leen.verkinderen@vives.be 
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Jan Vandekerckhove, studiegebiedsdirecteur Paramedische Beroepen, jan.vandekerckhove@vives.be  
Isabel Vanslembrouck, directeur onderzoek en innovatie, isabel.vanslembrouck@vives.be  
 
Administratief: 
mevrouw Sophie Delodder, medewerker personeelsdienst 
op het nummer +32 56 27 05 87 of sophie.delodder@vives.be  
 
 
Hoe solliciteren 
U wordt gevraagd een motivatiebrief en CV digitaal op te laden bij deze digitale vacature. 
Selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV, eventueel gevolgd door een gesprek met 
assessment. 
 

 


