Vacature beleidsmedewerker internationalisering (M/V/X)
Internationalisering van het Vlaams hoger onderwijs wordt mede ondersteund door de
Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) onder supervisie van het
Bestuurscomité Internationalisering. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de
universiteiten en de hogescholen. De activiteiten van VLUHR omvatten o.a. de promotie
van het Vlaams hoger onderwijs als state of the art studie- en kennisbestemming met
inbegrip van academische diplomatie, het beheer van Vlaamse beurzenprogramma’s voor
studie en stage en de uitwisseling van expertise omtrent internationalisering van het hoger
onderwijs.
Meer info op www.flandersknowledgearea.be en www.studyinflanders.be. Het inhoudelijk
kader wordt aangereikt door de VLUHR-internationaliseringsstrategie.
Voor het team Internationalisering werft VLUHR een deeltijdse beleidsmedewerker
internationalisering (80%) aan met volgende opdracht:

Functiebeschrijving:
-

Coördinatie van het programma van de Vlaamse academische delegatie aan
uitgaande Staatsbezoeken.
Waar relevant, coördinatie van een academische inbreng m.b.t. hoger onderwijs en
onderzoek bij inkomende officiële zendingen.
Administratieve en inhoudelijke ondersteuning van het Bestuurscomité
Internationalisering (zoals agendabeheer en verslaggeving) en werkgroepen, in
samenwerking met de andere leden van het team.

Profiel:
-

Je hebt een masterdiploma.

-

Je bent een organisatietalent, flexibel en stressbestendig.

-

Je bent nauwkeurig en punctueel.

-

Je bent diplomatisch, integer en tactvol.

-

Je hebt sterke contactvaardigheden, je weet te overtuigen en je weet vertrouwen te
winnen.

-

Je hebt een zeer goede beheersing van het Nederlands, en een goede beheersing van
het Engels (mondeling en schriftelijk) en het Frans (vooral passief).

-

Je bent open van geest en werkt graag in team.

-

Je hebt ervaring in internationaliseringsbeleid en diplomatieke netwerken.

Aanbod:
VLUHR biedt een contract van onbepaalde duur aan voor een opdracht van 80%.
Desgevallend kan de medewerker ook via een samenwerkingsovereenkomst met een
hogeschool of universiteit aan de slag. De salarisschaal komt overeen met weddeschaal
A111/A112 naargelang ervaring. Relevante ervaring kan in rekening worden gebracht.
VLUHR biedt ook terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een
fietsvergoeding. Onze kantoren zijn gelegen vlak naast Brussel Centraal Station (trein en
metro) en dus vlot te bereiken met openbaar vervoer.
Kandidaatstelling:
Gemotiveerde sollicitatiebrieven met CV worden uiterlijk op 27 februari 2019 verwacht bij
VLUHR via e-mail (myriam.slock@vluhr.be). Meer inlichtingen zijn te bekomen bij Koen
Verlaeckt (koen.verlaeckt@vlir.be).

