Vacature lesgever meubelmaker

Situering van de vacature
Met ingang van 1 september 2022 is er een vacature voor een lesgever meubelmaker. Het gaat
om een opdrachtvolume van 12/24. De aanstelling loopt tot eind juni 2023, met mogelijkheid tot
verlenging.
Lesplaats is Eeklo
Inhoud van de vacature

•

Meubelmaken 1 (maandagavond en woensdagavond) :

•

machinale houtbewerking

•

Werkvoorbereiding houtbewerking

In ‘Meubelmaken 1’ leer je stapsgewijs en op een veilige manier met de meest gangbare
houtbewerkingsmachines werken. Je leert een technische tekening te interpreteren met
het oog op het zelfstandig afwerken van een eenvoudig project in hout. Je leert de basis
van standaard houtverbindingen en de bijbehorende technische benamingen. Je maakt
kennis met het reilen en zeilen in een houtatelier. Door in te zetten op een doordachte
werkvoorbereiding zal je uiteindelijk op eigen houtje de hele productiecyclus van een
meubel kunnen doorlopen.

•

Meubelmaken 3 (donderdagavond):

•

vervaardiging tafels, zitmeubelen en bedden

In deze module leert de cursist tafels, zitmeubelen en bedden te vervaardigen. Bij het
vervaardigen van tafels, zitmeubelen en bedden staan de specifieke ergonomie en
verhouding hiervan centraal. Deze elementen kunnen worden vervaardigd uit massief
hout of een combinatie van massief en plaatmateriaal. De eigenschappen van de
verschillende materialen en houtsoorten worden in functie van hun doel hierbij
besproken. De cursisten werken in deze module aan concrete projecten: voorbereiden,
plannen, vervaardigen, samenstellen en afwerken met een logische volgorde van
bewerkingen komen hierbij aan bod. Hierbij wordt rekening gehouden met een moderne
werkwijze, waar oog voor kwaliteit en een degelijke afwerking centraal staan. In dit kader
wordt het project, volgens hedendaagse vormgeving en met nadruk op de soorten
beslagen die specifiek bedoeld zijn voor tafels, zitmeubelen en bedden uitgewerkt.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega om het team van houtbewerking uit te breiden. 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

1/2

gaan met collega’s en de leidinggevende. Feedback ontvangen en deze doeltreffend omzetten is
geen probleem voor jou.
Een lessenpakket, cursus en planning is reeds aanwezig. Je krijgt de nodige ondersteuning van
de collega’s om op te starten. Alsook ondersteuning van de aanvangsbegeleiding.
Ontdek ons atelier via deze video: Technische opleidingen Eeklo/Assenede CVO Groeipunt

Competenties:

•

bij voorkeur ervaring in het lesgeven in het volwassenenonderwijs

•

praktijkervaring is een meerwaarde

•

teamplayer

•

computervaardig

•

kunnen omgaan met volwassen cursisten

Specifieke vereisten
Je beschikt al dan niet over een bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische
bekwaamheid (GPB, SLO, graduaat,…) is geen vereiste wel een meerwaarde. De overeenkomstige
salarisschalen zijn salarisschaal 501 (masterdiploma) en salarisschaal 302 (bachelordiploma).
Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan de coördinator eline.deblauwe@groeipunt.be
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief ten laatste door voor 27 juni 2022 naar
bovenstaande e-mail adres met als onderwerp ‘vacature meubelmaker 22-23’’.
De sollicitatiegesprekken gaan – onder voorbehoud – door de eerste week van juli 2022.
Vul alvast het sollicitatieformulier van de provincie Oost-Vlaanderen in om jouw sollicitatie vlot te
laten verlopen: klik hier voor het formulier
Doormailen naar: sollicitatieprovinciaalonderwijs@oost-vlaanderen.be en
eline.deblauwe@groeipunt.be
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