Vacature lesgever lassen

Situering van de vacature
Met ingang van 10 februari is er een vacature voor een lesgever lasser in het
volwassenenonderwijs. Het gaat om een opdrachtvolume van 4/22 tot einde schooljaar.
Lesplaats is CVO Groeipunt Eeklo

Inhoud van de vacature
Initiatie lassen:

•
•
•

heden tot en 30 juni 2022
donderdagavond
18u15 tot 22u

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die de lasser van morgen wil opleiden. Iemand die zijn
vakkennis wil overbrengen om zo kwalitatief goede lassers op de arbeidsmarkt te brengen. Wij
zorgen voor ondersteuning bij het voorbereiden van de lessen en het in orde brengen van
documenten zoals evaluatie, planning,...
In deze module maakt de cursist kennis met verschillende lasprocédés, basisvormen,
naadvormen, lasposities, materialen (staal, kunststof,…) en vakterminologie alsook met de van
toepassing zijnde veiligheids-, welzijns- en milieuvereisten in een lasatelier. De competenties en
kennis komen geïntegreerd aan bod in de module. De module wordt als geheel geëvalueerd.

Competenties

•

Cursisten actief begeleiden tijdens het uitvoeren van de technieken

•

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

•

Ervaren lasser

•

Zorg dragen voor materiaal en uitrusting van de school

•

Nauwkeurig zijn

•

Zelfstandig werken
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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.
Daar we provinciaal onderwijs zijn, geniet je ook nog van enkele voordelen vanuit Provincie OostVlaanderen.

Specifieke vereisten
Je beschikt over één van onderstaande diploma’s:

•
•
•
•
•
•

Diploma secundair onderwijs + nuttige ervaring
Bachelor
Master
GLSO elektriciteit
Hoger Secundair Onderwijs (HSO) + Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) +3
jaar nuttige ervaring
Een bewijs van pedagogische bekwaamheid (GPB, SLO, graduaat,…) is geen vereiste
maar wel een meerwaarde.

Hoe solliciteren?
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief zo snel mogelijk naar
eline.deblauwe@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature lesgever lassen’. Neem gerust ook
contact op via gsm met Eline Deblauwe: 0473/763635 of Christine Van Kerckhove 0479/489751.
Sollicitatiegesprekken gaan door in de loop van deze week en de volgende weken.
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