Vacature lesgever uitvaartmedewerker (max 10%)

Situering van de vacature
Met ingang van 9 januari 2023 is er een vacature voor een lesgever in de opleiding
uitvaartmedewerker. Het gaat om een opdrachtvolume van maximum 10% op semesterbasis.
De opleiding gaat opnieuw van start in het tweede semester (januari 2023). Je krijgt voor je
opdracht ondersteuning van de opleidingscoördinator.
Lesplaats is Campus Sint-Amandsberg van CVO Groeipunt op donderdagavond (18u30-21u10).

Inhoud van de vacature
De opleiding uitvaartmedewerker is een recente opleiding binnen CVO Groeipunt. De opleiding
wordt met 50% werkplekleren ingericht, wat betekent dat een groot deel van de lestijden van
cursisten op de werkplek plaatsvindt. Een aantal uren zullen ook op het CVO of op locatie gegeven
worden. Hiervoor zoeken we enthousiaste, gedreven lesgevers.
In de opleiding komen verschillende thema’s aan bod: hef- en tiltechnieken, begeleiden
nabestaanden, verzorging en vervoer lichaam, materiaalkennis, rouwzorg, ondersteuning
uitvaartceremonie, administratie, rouwdrukwerk, werkplekbegeleiding…
Spreekt één van de thema’s je aan, stel dan zeker je kandidatuur en benadruk naar welk luik jouw
interesse gaat. Gelet op de diversiteit van de inhoud, kan de opdracht eventueel over verschillende
lesgevers worden gespreid. Alle info over de inhoud van de opleiding lees je in het opleidingsprofiel
uitvaartmedewerker.
Bekijk hier het opleidingsprofiel uitvaartmedewerker
Heb je interesse in de concrete planning van de opleiding (lesavonden per thema), neem dan
contact op met britt.dhooge@groeipunt.be
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Competenties
●

Kennis overbrengen aan cursisten

●

De verworven competenties van cursisten opvolgen, evalueren en bijsturen

●

Les- en evaluatiemateriaal ontwikkelen

●

Inhoudelijk afstemmen en overleggen met opleidingscoördinator

●

Toegankelijk zijn

●

Zelfstandigheid

●

Plannen/ordenen van lessen

●

Affiniteit met en expertise in het thema

Specifieke vereisten
Je beschikt over een diploma secundair onderwijs, een bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van
pedagogische bekwaamheid (GPB, SLO, graduaat,…) is een pluspunt, maar geen vereiste. De
overeenkomstige salarisschalen kan je terugvinden op:
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Britt D’hooge (britt.dhooge@groeipunt.be) .
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op woensdag 7 december 2022 naar
britt.dhooge@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature lesgever uitvaartmedewerker’.
De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 12 december 2022.
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