Ben jij klaar voor Project Buiten?
Binnenkort gaat Project Buiten op onze hogeschool van start. En dat biedt jou de nodige kansen! Project Buiten
is een online platform voor alle medewerkers van de deelnemende hogescholen, vol met tijdelijke, uitdagende
projectopdrachten en meeloopstages. Wil jij kennis, ervaring en inspiratie opdoen of je specialisme verder
uitbouwen, binnen of buiten onze hogeschool? Dat kan vanaf:

DD MM JJ
Zet deze datum in de agenda, want dan werken wij ook met Project Buiten. Vanaf dat moment is het dus
mogelijk om te reageren op projecten waar jij enthousiast van wordt.
Hoe werkt Project Buiten?
Vanaf DD MM is het voor iedereen die in loondienst bij onze hogeschool werkt, mogelijk om een Project Buiten
te doen. Na de lancering vind je op het platform tal van projectopdrachten en meeloopstages, variërend in
functies en uren. Van administratief medewerker tot docent en van receptionist tot beleidsadviseur: Project
Buiten is er voor iedereen die werkzaam is bij één van de deelnemende hogescholen.
Project Buiten biedt jou twee mogelijkheden: het doen van een projectopdracht of meeloopstage.
Projectopdrachten voer je uit op detacheringsbasis, waardoor je dus gewoon bij onze hogeschool in dienst
blijft. Bij een meeloopstage loop je mee bij een collega van jouw hogeschool of een andere hogeschool.
Projectopdrachten en meeloopstages doe je (deels en tijdelijk) in plaats van je huidige werk. Het levert jou
uitdaging en inspiratie op, resulterend in persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.
Vanaf DD MM is het dus ook mogelijk dat collega’s van andere deelnemende hogescholen een Project Buiten
bij onze hogeschool komen doen. Een leuke uitwisseling dus!
Denk na en doe mee
Project Buiten maakt jouw werk afwisselender en leerzamer. Het verruimt je blik, versnelt je ontwikkeling en
vergroot je kwaliteiten. En omdat Project Buiten binnenkort al van start gaat, is het belangrijk om nú al na te
denken over jouw ambities. Ben je enthousiast en wil je gaan deelnemen aan een Project Buiten? Maak dit dan
kenbaar bij jouw leidinggevende. Dat is belangrijk, zodat hij of zij er rekening mee kan houden dat jij een deel
van je tijd aan een projectopdracht of meeloopstage gaat besteden. Door hierover al op tijd met elkaar in
gesprek te gaan, ben jij op DD MM klaar voor Project Buiten!

