Vacature beleidsmedewerker M/V
Internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs wordt ondersteund door Flanders Knowledge Area (FKA) en
beleidsmatig aangestuurd door het Bestuurscomité Internationalisering onder de koepel van de Vlaamse Universiteiten
en Hogescholen Raad (VLUHR) vzw.
De activiteiten van FKA zijn o.a. het beheer van Vlaamse beurzenprogramma’s voor studie en stage; de promotie van
het Vlaams hoger onderwijs in het buitenland; de coördinatie van academische diplomatie en de uitwisseling van
expertise. Meer info op www.flandersknowledgearea.be en www.studyinflanders.be.
Met het oog op een uitbreiding van de FKA-activiteiten, werft VLUHR vzw een beleidsmedewerker aan met als
opdracht:
 de ontwikkeling en het beheer van gemeenschappelijke data, informatie en expertise met betrekking tot
internationalisering aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten;
 de ondersteuning van de internationale branding en gezamenlijke promotiestrategieën van de Vlaamse
universiteiten en hogescholen.
Takenpakket:
 Je verzamelt data, ontsluit deze data naar informatie en brengt de capaciteit van universiteiten en
hogescholen met betrekking tot mobiliteit van staf en studenten evenals de internationale
samenwerkingsverbanden in kaart (nulmeting).
 Je bouwt expertise op ter ondersteuning van een gemeenschappelijk landenbeleid van het Vlaams hoger
onderwijs d.m.v. een kwalitatieve SWOT-analyse op het vlak van onderwijs, onderzoek en
dienstverlening.
 Je verzamelt relevante data, informatie en expertise van Vlaamse universiteiten en hogescholen voor
uitgaande en inkomende zendingen.
 Je draagt bij aan de promotiestrategieën en – materialen om het reputatiekapitaal van Vlaanderen en
Brussel op het vlak van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, en beoefening van de kunsten te
versterken.
 Je werkt in het VLUHR team internationalisering, je levert input voor het Bestuurscomité
Internationalisering en je neemt deel aan werkgroepvergaderingen.
Profiel en competenties:













Je hebt een bachelor- of een masterdiploma;
Je houdt van cijfers en hebt sterke analytische competenties;
Je bent goed in het opbouwen en onderhouden van relaties;
Je bent integer en weet vertrouwen te winnen;
Je bent vertrouwd met digital marketing, user generated content marketing en sociale media;
Je hebt een proactieve houding en bent een organisatietalent;
Je bent sterk gemotiveerd en wil graag vorm geven aan deze nieuwe opdracht;
Je hebt oog voor detail en nauwkeurigheid
Je bent open van geest en werkt graag in team;
Je hebt een heel goede beheersing van het Nederlands en het Engels (mondeling en schriftelijk);
Je hebt een grondige kennis van MS Office.
Pluspunten:
 Je hebt affiniteit met het hoger onderwijs,
 Je bent vertrouwd met moderne communicatietechnologie.

Aanbod:
een contract van onbepaalde duur met salarisschaal A112 van de Vlaamse overheid, 35 dagen verlof,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, woon-werkverkeer op basis van de tarieven
voor openbaar vervoer 2e klasse

Wil jij de nieuwe collega worden van Bernadette, Jessica, Rachida en Renilde?
Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 9 april 2018 naar myriam.slock@vluhr.be.

