Betrekking IWT/2012/6 – Lector bouw - voltijds (100 %)
Met ingang van het academiejaar 2012-2013 organiseert de KHBO binnen het departement Industriële Wetenschappen & Technologie te Oostende de opleiding professionele bachelor in de bouw. Deze opleiding is sterk
praktijkgericht en bereidt de studenten voor op een waaier van mogelijke functies in de bouw: bouwplaatsleider, bouwkundig tekenaar, calculator, inkoper op een technisch-commerciële dienst, verantwoordelijke voor de
technische dienst, planningsverantwoordelijke, etc., en dit zowel voor allerhande gebouwen als voor wegen en
andere burgerlijke bouwwerken.
De professionele bachelor in de bouw heeft een goede kennis van materialen en een grondig inzicht in de constructie van gebouwen, wegen en kunstwerken, funderingen en constructiemethoden. Hij/zij heeft kennis van
de fysische en stabiliteitsachtergronden van hedendaagse duurzame gebouwen en bouwtechnieken. Hij/zij is op
de hoogte van de regelgevingen op het vlak van duurzaam bouwen en hernieuwbare energie en kan deze toepassen. Hij/zij kan ICT toepassen voor bouwtechnische en –organisatorische doelen. De professionele bachelor
is in staat om de kostprijs van een bouwwerk te berekenen, de werkzaamheden te plannen en de werkorganisatie op te zetten en te coördineren.
Deze vacante betrekking zal voor de duur van het academiejaar 2012-2013 worden toegewezen door werving
in tijdelijk verband op de formatie van het onderwijzend personeel. De betrekking kan eventueel opgesplitst
worden in meerdere deeltijdse betrekkingen. Verlenging van de aanstelling is mogelijk na gunstige evaluatie.
Inhoud van de functie
Onderwijsopdracht voor de vakken sterkteleer, wegen- en bruggenbouw, grondwerken, bouwproject, laboratorium.
Vereiste profiel en voorwaarden
Kandidaten bezitten een diploma van master in de industriële ingenieurswetenschappen – industrieel ingenieur
bouwkunde. Een diploma van architect of ingenieur-architect kan ook in aanmerking komen.
De
-

-

kandidaten
onderschrijven de missie van de hogeschool;
beschikken over aantoonbare organisatievaardigheden en –ervaring;
hebben zin voor initiatief en kunnen werken in team;
bezitten een goede kennis van bouwtechnische uitvoeringsaspecten, normen en voorschriften, en van gepaste uitvoeringspraktijk, specifiek in één of meerdere sectoren van de bouwwereld: wegenbouw, industrieen kantoorgebouwen, woongebouwen, …;
hebben kennis van en interesse in de eigenschappen, toepassingen en verwerking van bouwmaterialen;
hebben affiniteit met het gebruik van informatica bij het oplossen van bouwtechnische problemen;
hebben goede affiniteit met het werkveld van de bouw- en aannemerswereld;
hebben interesse in onderwijsvernieuwing en zijn bereid tot pedagogische bijscholing.

Salarisschaal 502
Bij de inschaling kan rekening worden gehouden met nuttige beroepservaring en kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform artikel 140 van het hogescholendecreet.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; fietsvergoeding.
Verdere informatie
Inhoudelijk:

prof. dr. ir. Wim Haegeman, departementshoofd - wim.haegeman@khbo.be of 059 56 90 02
ing. Luc Boehme, afdelingshoofd bouwkunde - luc.boehme@khbo.be of 059 56 90 56

Administratief:

Michel Cattoor, algemeen secretaris KHBO - michel.cattoor@khbo.be of 050 30 52 18

Kandidaatstelling
Zend dringend uw gemotiveerde sollicitatiebrief en cv, met verwijzing naar de referte van deze betrekking en
uitsluitend via michel.cattoor@khbo.be naar de heer Piet De Leersnyder, algemeen directeur KHBO.
De selectie van de kandidaten gebeurt in eerste instantie op basis van de sollicitatiebrief en het cv. De aldus
geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek.

