Junior Onderzoeker Open Time|Applied Futures Research 25%

Vacaturenummer MMM/2020/OP/30 EXTERN
– combineerbaar met vacaturenummer MMM/2020/OP/31 EXTERN -

Het kenniscentrum Open Time|Applied Futures research van de opleidingen Communicatiemanagement, Idea & Innovatiemanagement en Toerisme- & Recreatiemanagement is de
eerste onderzoeksgroep in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel met een
exclusieve focus op toekomstonderzoek. We breiden ons team van vier onderzoekers uit
met een junior onderzoeker voor de uitvoering van diensten aan derden. In deze functie
zal je in eerste instantie assisteren bij de toekomstverkenning die wij uitvoeren met onze
werkveldpartner Cultuurconnect. Aangestuurd door de senior onderzoeker van het
kenniscentrum begeleid je workshops, zorg je voor onderzoeksrapportage en sta je in voor
horizon scanning en de voorbereiding van activiteiten en ontmoetingen. Je neemt ook deel
aan team meetings en ondersteunt de structurele onderzoekers bij de uitvoering van hun
casestudies.
Deze boeiende en afwisselende job brengt je naar de campus van het department
Management, Media en Maatschappij in het hartje van Brussel. Je krijgt de gelegenheid
om zelf pro-actief mee vorm te geven aan de invulling van je rol. In ons jonge team vinden
we flexibiliteit, nieuwsgierigheid, een kritische blik en blijven leren belangrijk. We geloven
in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze
waarden zijn verankerd in de missie en visie van de hogeschool. We verwachten van
toekomstige collega’s dat ze deze missie, visie en waarden onderschrijven.
De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en
masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van
Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van
kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en
studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en
onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een
ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Toelatingsvoorwaarden
Je behaalde een Bachelor diploma (professioneel/academisch) of Master diploma en hebt
enige aantoonbare ervaring met toekomstonderzoek als student of als professional.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger
Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving.
Jouw profiel

•
•

Leergierig – Je leert snel bij en kan je vlot inwerken in een nieuwe omgeving of
met nieuwe tools aan de slag gaan.
Kritisch en creatief – Je bent kritisch en schrikt er niet voor terug om moeilijke
vragen te stellen. Je bent creatief en staat open voor het onverwachte.

•

•

Inzicht – Je bent goed op de hoogte van hedendaagse trends en opkomende
kwesties. Je werkt systematisch en hebt goede analystische vaardigheden. Je kan
data correct interpreteren en ze op een overzichtelijke manier samenvatten en
presenteren.
Talenkennis – Je Nederlands is uitstekend en je spreekt en leest goed Frans en Engels, je

•

houdt er van ideeën op een duidelijke manier op papier te zetten.
Zelfstandig en flexibel – Je kan je taken zelf proactief organiseren en komt

•

afsprkaen binnen de gestelde deadlines na. Je bent stressbestendig en kan goed
om met piekbelasting.
Teamplayer – Je bent collegiaal, integer en toont initiatief.

Wij bieden
• Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 581 (B11) voor Bachelor.
Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
• Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
• Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of
een fietsvergoeding
• Lerarenkaart – met een heleboel voordelen
• Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons
bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze
hoofdstad
• Brussel –een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven
valt
Concreet
Functie: Kies een item. Onderzoeker
Departement: Management, Media & Maatschappij
Aard tewerkstelling: Kies een item.
Contractueel
Vereist niveau: Bachelor of Master
Volume: 25% - Kies een item.
Onderwijstaal: Nederlands en Engels
Duur: datum beslissing t.e.m. 30 april 2020, met mogelijkheid tot verlenging
Afsluitdatum: 14/10/2019
Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite
https://ses.ehb.be.
Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma,
motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent,
dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd
bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle
stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.
Op 14/10/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle
kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het
superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we

bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en
kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.
Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met
de selectiecommissie. Voor deze vacature staat dit gepland op 21/10/2019. Houd hier
alvast rekening mee in je agenda.
Vragen?
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met senior
onderzoeker Maya Van Leemput, via email maya.van.leemput@ehb of telefonisch +32486360545.
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.

