VLAJO zoekt projectleider Hoger Onderwijs (FT)
voor de start van het nieuwe academiejaar ‘19-‘20
Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) organiseert vele leertrajecten om studenten hoger onderwijs
meer ondernemend te maken: Small Business Projects (SBP’s), Start Academy, Attest-2-Start,
Innovatiekampen, Ondernemers voor de Klas. Studenten (Bachelors, Masters) kruipen voor de duur
van één of twee semesters in de huid van de ondernemer en richten een eigen
studentenonderneming op, waarbij een gekozen product of dienst op basis van een businessplan
wordt gecommercialiseerd met inzet van personeel en startkapitaal. Tijdens dit traject ontmoeten de
studenten tal van problemen en uitdagingen die zij in teamverband dienen op te lossen.In
samenspraak met docent/opleidingsverantwoordelijke wordt dit boeiende leerproces samengesteld op
maat van de opleiding. Het is een nieuwe leerstrategie die aansluit bij het probleemgestuurd leren en
projectonderwijs. Om het team van de actuele projectleiders uit te breiden, zoekt Vlajo een jonge
master die het beste van beide werelden, onderwijs en bedrijfsleven, weet samen te brengen. Je
opereert regelmatig vanuit het hoofdkantoor te Heverlee (Vlaams-Brabant).

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospectie, promotie en opvolging van de SBP’s
Samen met de docenten creatieve en vernieuwende vormingsprojecten uitwerken
Coördinatie van Start Academy, businessplanwedstrijd hoger onderwijs
Kwaliteitsbewaking en ondersteuning – organisatie van events
Train-the-trainer: workshops voor docenten en lectoren
Stimuleren van peterschap vanuit het bedrijfsleven (sprekers, coaches, bedrijfsopdrachten)
Netwerk met bedrijfsveld uitbouwen + onderhouden
Nieuwe trends vertalen in succesvolle projecten

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•

Niveau master of gelijkgesteld
Passie voor ondernemende studenten en ondernemend onderwijs
Dynamische en extraverte persoonlijkheid die vlot mensen kan overtuigen
Bron van creativiteit en organisatietalent
Zelfstandig kunnen werken met oog op resultaten
Leidinggevende capaciteiten

Wij bieden:
•
•
•
•

Jobvoldoening door te werken met enthousiaste jongeren en gemotiveerde bedrijfscontacten
Competitief verloningspakket
Team van gedreven en gepassioneerde collega’s
Contract onbepaalde duur

Procedure
•

Stuur voor 31 mei een gemotiveerde brief met CV naar ben.peeters@vlajo.org
Bij een positieve analyse word je via mail uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure.

Neem zeker een kijkje op www.vlajo.org

