Heb je interesse in de functie van Roostermaker, dan ontvangen we graag uiterlijk 14 mei
aanstaande je motivatie en cv via www.werkenbijhogescholen.nl
Kennismakingsgesprekken staan gepland op 19 mei aan het einde van de middag / begin van de
avond.
Ons onderwijs is opgedeeld in 4 blokken per studiejaar. Je verzorgt voor deze blokken het lesen het toetsrooster. Bij het lesrooster hou je onder andere rekening met de inzetbaarheid van
collega’s, het onderwijsprogramma en de behoefte aan het gebruik van bepaalde ruimtes door
docenten. Naast het maken van het toetsrooster plan je ook de inzet van surveillanten bij
toetsen. Je hebt daarvoor contact met een vaste groep van surveillanten, die je voor hun inzet
kunt benaderen. Een ontwikkeling in de opleiding is een flexibelere inrichting van het
onderwijsprogramma. Op het gebied van roostering ga je vorm geven aan deze ontwikkeling.
Een mogelijkheid is dat je deze functie in combinatie met werkzaamheden voor ons
studentinformatiesysteem, Osiris, vervult.
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een MBO+ denk- en werkniveau hebt;
flexibel bent: je bent bereid de 16 uur over 4 werkdagen te spreiden. Daarnaast kent de functie qua
inzet periodes van pieken en dalen. Wanneer een deadline voor het opleveren van een rooster
nadert, ben je bereid meer uren te werken. De extra uren kan je op een later moment
compenseren;
inzicht in onderwijs logistieke processen hebt;
kennis van (de opbouw van) het onderwijs hebt;
nauw samen kan werken met het opleidingsmanagement, maar zeker ook omdat je een
onafhankelijke, zelfstandige houding hebt;
stressbestendig bent en om kan gaan met deadlines;
de gevolgen overziet van aanpassingen in een rooster.

je net zo kwaliteitsbewust bent als wij;
je onderdeel wordt van een team enthousiaste en ervaren collega’s;
in je functie ruimte is voor ontwikkeling, verdieping en verbreding;
de functie in schaal 7 ingeschaald is (maximaal € 3.077,53 bij een voltijds omvang). Salaris wordt op
basis van ervaring bepaald;
de secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao-hbo zijn;
je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd krijgt.

Voor meer informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Yvonne
Franzen, leidinggevende via het telefoonnummer 085-112 44 28.

Hogeschool de Kempel richt zich, door het aanbieden van de opleiding tot leraar
basisonderwijs en voortgaande professionalisering voor zittende leraren basisonderwijs,
volledig op de leraar basisonderwijs.
Vanuit onze visie op het beroep helpen we (aanstaande) leraren om hun
toekomstdroom te realiseren: een inspirerende leraar worden en zijn. Een leraar met
lef. Een leraar die kinderen helpt om het beste uit zichzelf te halen. Een leraar die
continu gericht is op nieuwe ontwikkelingen die het onderwijs verder brengen. Een
leraar die verbinding maakt met anderen en eigenheid toont. Wij geloven in het
positieve effect van verbinding tussen mensen onderling en tussen mens en wereld.
Met zo’n 950 studenten en 90 medewerkers is De Kempel een kleine
Hogeschool en een middelgrote pabo. Door ons relatief kleinschalige karakter
voel je je al snel thuis.

