Vacature lesgever ondernemerschap

Situering van de vacature
Met ingang van 1 september 2022 is er een vacature voor een lesgever Ondernemerschap (uit
het studiegebied Bedrijfsbeheer). Het gaat om een opdrachtvolume van 140 lestijden met les op
dinsdag- en donderdagmiddag van 16u10 tot 17u55. De aanstelling loopt tot 30 juni 2022, met
mogelijkheid tot verlenging.
Lesplaats is Eeklo, Roze 131
Inhoud van de vacature
Deze cursus ondernemerschap van 140 lestijden wordt gegeven aan 1 klasgroep die les heeft op
2 lesmomenten nl. op dinsdag- en donderdagmiddag. Het gaat om leerlingen van het 5 of 6 jaar
BSO en TSO van Richtpunt, campus PTI, Eeklo die nà hun lessen in het secundair onderwijs deze
cursus volgen bij CVO Groeipunt. De data worden vastgelegd in overleg met de directie van
Richtpunt, campus Eeklo. Er is een stuk afstandsonderwijs in alle modules van deze opleiding. Er
is ook niet elke week les. De leerlingen hebben geen les tijdens stage- en examenperiodes van
Richtpunt.
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Competenties
We zoeken een lesgever die:

•

bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van de opleiding
te realiseren;

•

zich de inhoud eigen maakt en het onderwijzen van de module;

•

vereiste competenties heeft in het begeleiden van groepsprocessen;

•

het online leerplatform gebruikt;

•

de administratieve taken die bij het lesgeven horen op zich neemt (invoeren van
resultaten, enz.);

•

ervaring heeft met afstandsleren.

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://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
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Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer Anja Dobbelaere, anja.dobbelaere@groeipunt.be
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 26 augustus 2022
naar: anja.dobbelaere@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature Ondernemerschap’
De sollicitatiegesprekken gaan – onder voorbehoud – door tijdens de week van 29 augustus
2022.
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