Vacature lesgever elektriciteit (25%)

Situering van de vacature
Met ingang van 6 oktober 2020 is er een vacature voor een lesgever Elektriciteit. Het gaat om
een opdrachtvolume van 25% (5,5/22). De aanstelling loopt tot 31 augustus 2021, met
mogelijkheid tot verlenging.
Lesplaats is CVO Groeipunt campus Assenede
Inhoud van de vacature
Je geeft les in het volwassenenonderwijs op maandag- en dinsdagavond van 18u15 – 21u20
Aan de hand van het leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur geef je boeiende lessen in
de onderstaande vakken:
-

Basis Elektriciteit
Basisschakelingen
Gecombineerde schakelingen
Afstandsschakelingen

Inhoudelijke informatie over de modules kan je terugvinden in het leerplan of op de website
https://hetperspectief.net/residentieel-elektrotechnisch-installateur
In het atelier kan je gebruikmaken van het schoolmateriaal.

Je komt in een leuke collegiale sfeer terecht, waar je telkens terecht kan bij de coördinator van
de technische opleidingen, de technisch adviseur en de directie.

Competenties
-

Cursisten begeleiden in ons centrum, in het atelier en tijdens hun loopbaantraject

-

Lesmateriaal ontwikkelen

-

Leerinhouden overbrengen aan de cursisten (kennis en vaardigheden)

-

Evalueren van de overgebracht leerinhouden a.d.h.v. tussentijdse evaluaties, examens,…
en cursisten bijsturen

-

Bijscholen en op de hoogte blijven van de laatste trends in de sector
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-

Veiligheidsvoorschriften van de school naleven

-

Zorg dragen voor materiaal en uitrusting van de school

-

Samenwerken

-

Digitale tools kunnen raadplegen en gebruiken

-

Flexibel zijn

-

Nauwkeurig zijn

-

Zelfstandig werken

-

Afspraken nakomen

Aanbod
Je wordt betaald volgens de salarisschalen van Onderwijs Vlaanderen.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/
Je kan rekenen op een fietsvergoeding of terugbetaling van de kosten met het openbaar vervoer
voor het woon-werkverkeer.
Aangezien we provinciaal onderwijs zijn, geniet je ook nog van enkele voordelen vanuit Provincie
Oost-Vlaanderen.

Specifieke vereisten
Je beschikt over één van onderstaande diploma’s:
- Bachelor
- Master
- GLSO elektriciteit
- Ten minste Hoger Secundair Onderwijs (HSO) + Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)
+3 jaar nuttige ervaring
Een bewijs van pedagogische bekwaamheid (GPB, SLO, graduaat,…) is een vereiste.
Je hebt bij voorkeur ervaring, liefst in het volwassenenonderwijs.
De overeenkomstige salarisschalen zijn:
- Bachelor: 302
- Master: 501
- Andere: 384
Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
Hoe solliciteren?
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Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Marc Vermeylen
marc.vermeylen@groeipunt.be

Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 11 oktober 2020 naar
lien.six@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature lesgever elektriciteit’.

De sollicitatiegesprekken gaan – onder voorbehoud – door tijdens de week van 12 oktober
2020.
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