Vacature lesgever combinatiesnitten dames (8/23)
Situering van de vacature
Met ingang van 7 februari 2023 is er een vacature voor een lesgever kapper. Het gaat om
een opdrachtvolume van (8/23). De aanstelling loopt tot 28 juni 2023.
Lesplaats is Godshuizenlaan, Gent

Inhoud van de vacature
8/23 combinatiesnitten dames + pruiken/haarstukken en verlengingen

•
•
•
•

dinsdag en-‘ woensdagavond
18u30 tot 22u00
Februari 2023 tot eind juni 2023
Meer info over deze module: klik hier

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega binnen de opleiding kapper. Je geeft ’s avonds les aan
volwassenen. Wij verwachten dat je met passie les geeft en je weet waarover je spreekt. Je kan
makkelijk om met wijzigende situaties en je bent in staat je les hieraan aan te passen. Je kan
vlot inspelen op de behoeftes van de school en de cursisten. Je kan jouw kennis op een
boeiende manier overbrengen. Je hebt geen schrik om in overleg te gaan met collega’s en de
leidinggevende. Feedback ontvangen en deze doeltreffend omzetten is geen probleem voor jou.
Jouw ervaring in het werkveld zorgt ervoor dat je zelfzeker je lessen geeft.
Een lessenpakket, cursus en planning is reeds aanwezig. Je krijgt de nodige ondersteuning van
de collega’s kapper. In september-december ben je bereid om lessen bij te wonen en al eens
een proefles te geven tijdens de module basissnitten.
Voor het onderdeel pruiken/haarstukken en verlengingen bezorgen we jou ook de nodige info
om dit succesvol te kunnen geven.

Competenties

• Ervaren en zelfzekere kapper
• Zelfstandig in bijberoep is een grote meerwaarde
• Kennis nieuwe trends en technieken is up to date
• Je kan goed samenwerken

1/2

• Nauwgezet
• Computervaardig

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid
(GPB, SLO, graduaat,…) is een vereiste. De overeenkomstige salarisschalen zijn salarisschaal
501 (masterdiploma) en salarisschaal 302 (bachelordiploma).
Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op
https://data- onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.

Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Eline Deblauwe, eline.deblauwe@groeipunt.be

Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op woensdag 24 augustus
2022
eline.deblauwe@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature lesgever kapper Groeipunt Gent”.

De sollicitatiegesprekken gaan – onder voorbehoud – door tijdens de week van 4 juli
(voor wie er snel bij is) en de week van 5 september 2022.
In afwachting van de sollicitatie breng je alvast het sollicitatieformulier van de provincie
in orde: klik hier voor het formulier
Doormailen naar: sollicitatieprovinciaalonderwijs@oost-vlaanderen.be en
eline.deblauwe@groeipunt.be
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