Studieleider Musician 3.0 (0,5 fte) – INTERNE VACATURE
Spelen, maken en communiceren zijn altijd met elkaar verbonden, maar niet gebonden aan stijl of genre. Dit is waar Musician 3.0 voor staat.
De opleiding bestaat nu 10 jaar en is in deze jaren uitgegroeid tot een gewilde studie bij muziekstudenten. Wij zijn op zoek naar een
studieleider die deze opleiding opnieuw een stap verder kan brengen en de verbinding weet te leggen met de andere opleidingen binnen HKU
en daarbuiten.

Waar ga je werken?
Bij HKU gaan kunst, onderscheidend onderwijs, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie hand in hand. Musician 3.0 is een van de vijf
opleidingen van HKU Utrechts Conservatorium. Als studieleider ben je verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, de inhoudelijke visie,
sturing op het curriculum en geef je leiding aan het docententeam van Musician 3.0. Je bent onderdeel van het Managementteam, bestaande
uit de directeur en de andere vier studieleiders.
Wat ga je doen?
• Je bent verantwoordelijk, in afstemming met de directeur, voor het profiel en de inhoud van de opleiding Musician 3.0 en houdt daarin de
ontwikkelingen in het werkveld in de gaten en kunt deze vertalen naar innovatief en/of eigenzinnig onderwijs.
• Je kunt het curriculum inhoudelijk en organisatorisch onderbouwen, beschrijven en verantwoorden. In nauwe samenwerking met de
Servicebalie en het Onderwijsbureau wordt een goede onderwijsorganisatie gerealiseerd.
• Je plant (gast)docenten in voor de uitvoering van het onderwijs en draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces op kwaliteit en
inhoud.
• Je geeft leiding aan het docententeam van Musician 3.0, je begeleidt hen om een optimaal didactisch resultaat te behalen. Het voeren van
functionerings- en ontwikkelgesprekken is daarin een van de HR-taken die bij deze rol horen.
Wat vragen wij?
• Afgeronde Master of Music of een opleiding van een vergelijkbaar niveau in vergelijkbaar vakgebied;
• Ervaring met muziekvakonderwijs en bijbehorende relevante beroepspraktijken;
• Aantoonbare kennis van en ervaring met het vormgeven van muziekvakonderwijs;
• Aantoonbare kennis van en vaardigheid in het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijs en het creëren van draagvlak daarvoor;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. In het Nederlands en het Engels.
• Didactische bevoegdheid voor het HBO
• Kernkwaliteiten: teamspeler, teambuilder, taakbewustzijn en flexibiliteit.
Wat bieden wij?
Voor deze functie bieden we je een salaris conform de cao-hbo én aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
Het bruto maandsalaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – bij een fulltime dienstverband minimaal € 4.137,- en maximaal
€5.565,- (schaal 12), exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,3%).
Dit betreft een interne vacature; de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het type contract blijven behouden.
Wil je meer informatie en/of solliciteren?
Voor vragen ben je van harte welkom bij Christian Boel (Studieleider Opleiding Docent Muziek en Musician 3.0), op telefoonnummer [0681193269] of via [christian.boel@hku.nl]. In verband met Hemelvaart is Christian niet bereikbaar van 21 mei tot en met 24 mei 2021.
Solliciteren kan tot en met 29 mei 2020. Stuur je cv en motivatiebrief naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Jouw achternaam + sollicitatie Studieleider
Musician 3.0.

