Vacature leerkracht zinkbewerking
Organisatie

CVO VTI Brugge

Locatie

Brugge op de campus Zeebrugge (OLVTD)

Indiensttreding
vanaf…

Januari 2018

Context
Het CVO VTI Brugge organiseert de opleiding sanitair installateur voor volwassenen.
De opleiding gaat door op de campus Zeebrugge (OLVTD) waar tijdens de dag de opleiding wordt
voorzien binnen een uitgewerkt traject i.s.m. de VDAB aan volwassenen.

Opdracht
We zoeken een gemotiveerde leerkracht binnen de opleiding sanitair installateur voor volwassenen.
De opdracht van 4/23 bestaat uit het opnemen van 3 modules zinkbewerking bij dakgoten, afvoeren en
dakbedekking.
De lessen binnen deze opdracht gaan door tijdens de dag gedurende max 1 dag (vrij te kiezen uit
donderdag of vrijdag) per week in de periode jan-juni 2018.
Tijdens de schoolvakanties worden en geen lessen georganiseerd.
Deze vacature geldt voor de lesplaats Zeebrugge (OLVTD).

Functie
Je bent in staat om op basis van de leerplannen en conform de missie en visie van het CVO de
toegewezen lesopdracht voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren en bij te sturen.
Je creëert een geschikt leef- en leerklimaat. Je kan op een dynamische, praktijkgerichte manier
lesgeven, maakt gebruik van verschillende onderwijsactiviteiten en didactische werk- en
evaluatievormen en staat open voor het gebruik van nieuwe media.
Je stimuleert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van cursisten. Je zet in op het algemeen
welzijn van de cursist en begeleidt hem/haar in het leerproces.
Je werkt samen met de collega’s aan het optimaliseren van de opleiding, het uitwerken van cursus- en
lesmateriaal, sluit aan bij opleidingsoverleg en cursistenbesprekingen.

Competenties












Actief inlevingsvermogen – cursistenbetrokkenheid
Agogische gedrevenheid
Kritische ingesteldheid
Zelfstandig en nauwkeurig werken
Planmatig werken
Innoveren
Samenwerken in team
Loyaliteit
Verantwoordelijkheidszin
Flexibiliteit
ICT-vaardigheid

Profiel


Je beschikt minimaal over een diploma secundair onderwijs met nuttige ervaring in zinkbewerking
binnen de bouwsector.

Ons aanbod




Je wordt betaald volgens de barema’s van onderwijs.
Je krijgt een contract van bepaalde duur (schooljaar 2017-2018) met kans op verlenging.
We kunnen je een deeltijdse tewerkstelling aanbieden.

Kandidaatstelling







Sollicitatiebrief met CV uitsluitend per mail naar ronny.sanders@vtibrugge.be ten laatste tegen
1 dec 2017.
Eerste selectie op basis van de sollicitatiebrieven met CV.
Uitnodiging in functie van verdere selectie ten laatste tegen 8 dec 2017.
Definitieve selectie op basis van de sollicitatiegesprekken in CVO VTI Brugge - volgens afspraak.
Selectie en aanwerving worden op een vertrouwelijke manier behandeld.

CVO VTI Brugge voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst,
leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn
steeds op zoek naar collega’s met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.
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