Docent Communicatie (Titel Project Buiten)
Een projectopdracht heeft een duidelijke begin- en
einddatum, vooraf vastlegde omvang in uren per week
en een op resultaat gestuurde taakomschrijving.

Type Project Buiten
Projectopdracht

Organisatie
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Standplaats(en)
Arnhem
Startdatum
01-09-2017
Omvang per week
16 uur
Duur in maanden
6 maanden
Gewenst werk- en denkniveau
HBO
Maximaal beschikbaar budget
Schaal 11

Hier wordt de projectopdracht geïntroduceerd en de op resultaat
gestuurde taakomschrijving beschreven. Ook wordt de
faculteit/afdeling (niet de hogeschool) kort omschreven, zodat de
lezer weet waar hij/zij terechtkomt. Het takenpakket wordt duidelijk
afgebakend. In het slotstuk van dit deel worden de
resultaten/opbrengsten van de projectopdracht genoemd.

Over de projectopdracht
In verband met een zwangerschapsverlof, verzorg je als Docent Communicatie zes maanden lang colleges en
workshops voor studenten aan de faculteit ‘Gezondheid, Gedrag en Maatschappij’ van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN). Ook begeleid en beoordeel je studenten bij hun (onderzoeks)projecten in de
afstudeerfase.
Binnen jouw Project Buiten verzorg je onderwijs voor zowel propedeusestudenten als voor studenten die bezig
zijn met de hoofdfase van hun studie. Je komt terecht in een organisatie met een zeer platte structuur, waarin
je veel ruimte krijgt en waar de lijntjes kort zijn – zowel naar collega’s als naar studenten.
Jouw takenpakket:
Verzorgen van colleges en workshops
Stimuleren, begeleiden en beoordelen van studenten
Delen van inzichten omtrent actuele communicatievraagstukken
Door jouw inbreng komen studenten vérder. Je doceert en ondersteunt hen tijdens hun opleiding. Zo leid je
studenten op tot communicatief vaardige professionals. Door intervisie en goede samenwerking verrijk je jouw
eigen kennis én die van collega’s.
In dit deel wordt tekstueel omschreven welke eigenschappen, talenten en
capaciteiten iemand moet bezitten om goed invulling te kunnen geven aan deze
projectopdracht. Er is bewust voor gekozen om geen (competentie)lijst op te
nemen, zodat het niet als een vacature wordt gelezen.
Wij vragen
Om goede invulling te geven aan dit Project Buiten als Docent Communicatie, zijn we op zoek naar een
enthousiaste en communicatief sterke persoonlijkheid met kennis van de vakgebieden
marketingcommunicatie, interne communicatie en Public Relations. Je weet de samenwerking te vinden met
mededocenten én met studenten. Door jouw achtergrond als docent weet je theorie op krachtige, inspirerende
wijze over te brengen tijdens colleges en workshops. In de dagelijkse lespraktijk maak je op didactische wijze

gebruik van moderne media. Actuele ontwikkelingen verbind je daarbij aan de te behandelen
communicatiemethoden en -technieken.

