Docent ICT
Informatie
Plaats

Eindhoven

Salarisindicatie

Tussen €3560 en €4892

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 40 uur

Publicatiedatum

30-09-2019

Werk- en denkniveau

WO/Master,HBO/Bachelor,VW
O/HAVO

Sluitingsdatum

31-10-2019

Schaal

Schaal 11

Vacature Tekst

Wat ga je doen?
Docentschap bij Fontys Hogeschool ICT (FHICT) biedt jou de mogelijkheid om bij te dragen aan de ICT-wereld van morgen.
Hierbij werk je met veel vrijheid in jouw aanpak aan de ontwikkeling van studenten én jezelf. Dat doe je niet bij een traditionele
hogeschool maar bij Fontys Hogeschool ICT. Inspirerend, vernieuwend, open en uitdagend.

Nog geen ervaring met docentschap? Geen probleem. Wij helpen je met de benodigde ondersteuning en certificeringen.
Dit betekent docent worden bij FHICT in het kort:
·
·
·
·
·
·

Een dynamische werkplek en team waarin sfeer en vertrouwen voorop staan;
De vrijheid om het onderwijs dat jij verzorgt in te richten door o.a. jouw praktijkervaring;
Uitstekende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden voor jezelf;
Solide en mooie arbeidsvoorwaarden;
Connectie met het interessante bedrijfsleven in en buiten Brainport waarmee je voorop loopt in je vak;
Werken in een praktijkgerichte werk- en leeromgeving, samen met collega’s die net zo gek zijn op ICT-uitdagingen als
jij!

Je bent een coach en inspirator voor onze studenten.
Bij FHICT sta je niet voor de klas. Je staat in de klas. Je werkt met groepen studenten in praktijkruimtes als onze open innovation
labs waar het onderscheid tussen collega's en studenten vervaagt. Jouw rol? Inspireren, prikkelen en enthousiasmeren. Studenten
bijten zich vast in complexe materie en jij geeft ze de handvatten om hun talenten te gebruiken. Door te doen, te experimenteren
en te onderzoeken – maar vooral door elke dag te leren van studenten en collega’s. En geloof maar, je zult zelf ook flink
uitgedaagd worden.
Kortom, je werkt iedere dag aan iets dat groter is dan jijzelf: de basis leggen voor de ICT-toekomst van onze maatschappij.

Wat vragen wij van jou?
Je bent een bevlogen ICT'er die zijn enthousiasme graag wil delen. Behalve goed in, en enthousiast voor je vak, ben je openminded en geïnteresseerd in wat de studenten bezighoudt. Je communiceert helder en duidelijk, ook in het Engels, met studenten
en collega docenten.
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Nog geen ervaring als docent? Geen punt. Fontys biedt je uitstekende opleidingsmogelijkheden, om te beginnen de
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Verder vragen we WO-niveau, minimaal een hbo-diploma en affiniteit met hoger
beroepsonderwijs en enkele jaren (recente) werkervaring in de IT.

Als ICT-docent ben je verbonden aan een van onze opleidingsprofielen (Software Engineering, Infrastructure, Technology, Media
Design en Business), bekijk hier meer informatie over de opleidingsprofielen. Elk profiel heeft zijn eigen uitdagingen en vraagt iets
specifieks van jouw werkervaring en opleidingsachtergrond. Jouw achtergrond kan dus ook zeer divers zijn. Hier vind je meer
informatie over de opleiding ICT bij Fontys Hogescholen!

Informatie over deze vacature
Contractvorm: Tijdelijk met uitzicht op vast
Inschaling: cao hbo schaal 11, max € 4892,31.
Startdatum: in onderling overleg
Sluitingstermijn: 31 oktober 2019
Extra informatie: standplaats Tilburg/Eindhoven

Wat bieden wij jou?
Vind jij (persoonlijke) groei en ontwikkeling net zo belangrijk als wij? Dan maken we graag kennis met jou! Wij dagen jou uit je
talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onze ambities.Daar ondersteunen wij je natuurlijk bij. Zo bieden we
een breed scala aan loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden en hebben we een uitgebreid aanbod voor een gezonde en actieve
levenswijze (‘Fontys Vitaal’). Daarnaast hebben we een eindejaarsuitkering, een aantal collectieve verzekeringen en een flexibele
werktijden- en verlofregeling.

De werkomgeving
In juni 2018 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de opleidingen bachelor HBO-ICT en Associate degree
ICT Service Management van FHICT als enige HBO-ICT-opleiding in Nederland als excellent aangemerkt. Op die positie zijn we
trots!

“Fontys Hogeschool ICT brengt het beste in mensen én omgeving naar boven”. Dat is de missie van onze hogeschool. We zijn
ondernemend, internationaal georiënteerd en streven naar de hoogste kwaliteit. Onze ruim 3500 studenten worden opgeleid tot
elke denkbare rol binnen het hedendaagse ICT-werkveld en bepalen op basis van hun interesses, passie en talent hun eigen
afstudeerrichting.

FHICT is een dynamische en groeiende hogeschool en daarom zoeken wij momenteel meerdere ervaren ICT’ers om de diverse
docent-vacatures binnen onze hogeschool te vervullen.

Meer informatie? Bezoek onze website en/of social media en laat je inspireren! Onder meer ons Youtube-kanaal en ons digitaal
portfolio geven een goede indruk van de sfeer en de gerealiseerde projecten en events op onze hogeschool.
Kortom, wij geloven dat FHICT de perfecte mix biedt tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk. En, ga jij je carrière updaten?
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Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Margot Smits, 08850 71716 of Karlijn van den Akker, 08850
75216 (personeelsfunctionarissen). Aan hen kun je ook jouw sollicitatie richten. Voor informatie over de procedure kijk je bij de
Sollicitatieprocedure. Heb je toch nog vragen? Dan kun je terecht bij Bureau Werving (Dienst P&O), 08850 75366.

De vacaturetekst wordt na de sluitingsdatum van de website verwijderd.
Alleen sollicitaties die online worden ingediend via het vacatureformulier nemen wij in behandeling. Acquisitie naar aanleiding van
deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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