Hogeschool VHL zoekt voor het domein Food en Dairy, onderwijsteam Landbouw een

Docent Kwaliteit en afzet landbouwproducten
voor 0,7 fte (vacaturenummer F&D 2016-17)
Locatie Leeuwarden
Omschrijving onderwijsteam:
Het onderwijsteam Landbouw heeft ongeveer 25 medewerkers en verzorgt de opleidingen Dier- en Veehouderij, AD
Melkveehouderij en Tuinbouw- en Akkerbouw. Daarnaast is het team in toenemende mate actief in advies,- scholingsen onderzoeksopdrachten vanuit het werkveld.
In verband met het toenemend aantal studenten en de verdere ontwikkeling van het Lectoraat Melkveehouderij en Dairy
Campus en COE Open Teelten en Agrodier is er behoefte aan uitbreiding van het team. De docent kwaliteit en afzet
landbouwproducten wordt, afhankelijk van kennis en ervaring, ingezet in onderwijsuitvoering en (onderzoeks) projecten.
Functie inhoud
 Onderwijsverzorging in de Master opleiding Innovative Dairy Chain Managerment en de bachelors opleidingen
Dier- en Veehouderij & Tuinbouw- en Akkerbouw;
 Bijdrage aan ontwikkeling nieuwe masteropleiding Innovative Dairy Management
 Begeleiding van stages en afstudeerprojecten;
 Curriculum- en lesstofontwikkeling;
 Onderhouden en ontwikkelen van een relevant netwerk in de landbouw;
 Bijdrage aan onderzoek en projecten van de lectoraten
Functie eisen
 Heeft passie voor onderwijs en het opleiden en coachen van jonge mensen;
 Een relevante opleiding op academisch niveau;
 Een didactische aantekening of bereid deze te gaan halen;
 Brede kennis van hoe zuivel en landbouwketens (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij) georganiseerd zijn en hoe
kwaliteit daarin een rol speelt;
 Internationale ervaring is een pre;
 Een enthousiaste, inspirerende en stressbestendige persoonlijkheid met een zelfstandige en ondernemende
werkhouding.
Wij bieden
 In eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de periode van 12 maanden voor 0,7 fte.
 Het salaris is afhankelijk van kennis, leeftijd en ervaring behorende bij salarisschaal 11 CAO-HBO (Hay-profiel
Docent 1) en bedraagt maximaal € 4.661,12 bruto per maand bij een volledige werkweek.
Nadere informatie
over de functie wordt verstrekt door Gelein Biewenga, Regierolhouder team Landbouw, tel nr. 058-2846185.
Sollicitatieprocedure:
Graag ontvangen wij uw motivatie en CV voor 9 december 2016, onder vermelding van het vacaturenummer. Klik op
sollicitaties@hvhl.nl om uw sollicitaties te versturen. De gesprekken zullen plaatsvinden op 20 december 2016.
Sollicitaties via andere kanalen kunnen helaas niet meegenomen worden in de selectieprocedure.
Wij zijn:
een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door
toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden pro-actieve professionals op, die op een verantwoorde en
ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Van Hall Larenstein verzorgt diverse Bachelor- en (professional) Master-opleidingen, Associate degrees en cursussen
en verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp.

