Ontwerpdocent bij Design (0,2 fte)
Gaat jouw hart sneller kloppen van creatief onderwijs op het gebied van Design? Ben jij een echte vakidioot en lever je
graag een bijdrage aan het succes van onze studenten? Dan zoeken wij jou!

Waar ga je werken?
Je komt terecht in een bruisende, veelzijdige onderwijsinstelling met ruim vierduizend kunstenaars in opleiding en heel veel
inspirerende verhalen. HKU is met 4400 studenten een van de grootste kunsthogescholen van Europa. Ons onderwijs biedt
een unieke combinatie van kunst, media, muziek, nieuwe technologie en ondernemerschap. Daarmee leveren we al dertig
jaar een onmisbare bijdrage aan de vernieuwing van de creatieve beroepssector en spelen we een belangrijke rol bij het
oplossen van actuele maatschappelijke kwesties. HKU biedt een gevarieerd opleidingsaanbod, verdeeld over negen
schools. Daarnaast heeft HKU expertisecentra en lectoraten.
HKU Design leidt ontwerpers op die onze continue veranderende wereld met een nieuwsgierige blik bekijken en de
alledaagse tastbare werkelijkheid op hun eigen manier beter of mooier willen maken.
De organisatiecultuur kenmerkt zich door grote betrokkenheid van collega’s bij het onderwijs. Veel docenten zijn uit de
beroepspraktijk afkomstige professionals. Vernieuwend en kwalitatief goed onderwijs in verbinding met de student staat
centraal in het opleidingsbeleid. Design heeft de locatie IBB-laan in Utrecht (Ina Boudier Bakkerlaan) als thuisbasis.
Onderdeel van de studie is het werken in de praktijk. Meer informatie is te vinden op onze website www.hku.nl.
Wat ga je doen?
•
Je geeft ontwerplessen aan onze bachelorstudenten, hoofdzakelijk van de afstudeerrichting Spatial Design. Je
treft daarbij met name studenten uit de eerste 2 studiejaren;
•
Samen met je collega’s lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de student tot toekomstig professional;
•
Je draagt bij aan verbeteringen in het onderwijs, waarbij je zorgt voor een goede verbinding met het werkveld. Je
bouwt voort op onderwijs dat al ontwikkeld is. Waar nodig stel je lesplannen bij;
•
Je draagt actief contacten uit jouw netwerk aan zodat we het onderwijs verrijken met gastlessen en projecten uit
het werkveld.
Wat vragen wij?
•
Een relevante hbo-opleiding;
•
Recente werkervaring en een actueel netwerk in met name Spatial Design;
•
Affiniteit met beeldend en associatief werken en het inzetten van diverse onderzoeksactiviteiten in
ontwerpprocessen;
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
•
Ervaring met lesgeven en begeleiden van studenten;
•
Bij voorkeur in het bezit van een didactische aantekening voor het hbo-onderwijs, of bereid deze te behalen;
•
Bij voorkeur ervaring met organisatie, administratie en verslaglegging;
Ook herken jij je in de volgende eigenschappen:
Je brengt je kennis en kunde met veel bezieling over op studenten. Je inspireert, bent open, stelt goede en kritische
vragen en brengt studenten verder in hun ontwikkeling en bij hun opgave. Je bent kwaliteitsgericht, je kunt reflecteren
en hebt een lerende houding. Ook ben je planmatig, zelfstandig en goed in organiseren. Je bent communicatief
vaardig en werkt verbindend en proactief.

Wat bieden wij?
Voor deze functie bieden we je een salaris conform de cao-hbo én aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.
De aanstelling betreft een tijdelijk dienstverband voor een jaar, ingaande per 1 september 2020 met mogelijkheid tot
verlenging. Het bruto maandsalaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – bij een fulltime dienstverband
minimaal € 2.653,- en maximaal € 4.308,- (schaal 10), exclusief 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering (8,3%).
Wil je meer informatie en/of solliciteren?
Voor vragen ben je van harte welkom bij Marinda Verhoeven, directeur school Design via marinda.verhoeven-spek@hku.nl.
Solliciteren kan tot en met zondag 5 juli a.s. Stuur je cv en motivatiebrief naar hrm@hku.nl o.v.v. 'Jouw achternaam +
sollicitatie Ontwerpdocent Design'. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 9 juli a.s.

