Vacature lesgevers binnen de opleidingen logistiek assistent

– verzorgende - zorgkundige

Situering van de vacature
Wij zijn op zoek naar meerdere lesgevers, voor indiensttreding vanaf 1 september 2022, voor
onze opleiding logistiek assistent-verzorgende-zorgkundige Eeklo. De aanstelling loopt tot 31
januari 2023, met mogelijkheid tot verlenging. De vacature is onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen.
De lesplaats is onze campus in Eeklo.

Inhoud van de vacature

•

Kennismaking met de huishoud- en zorgberoepen

0,5/22

•

Basisprincipes voor de huishoud- en zorgberoepen

0,5/22

•

Huishoudelijke taken

1/22

•

Aangepast koken in de zorgberoepen

1/22

•

Hulp bij transport van de zorgvrager

1/22

•

Specifieke logistieke taken in de zorg

0,5/22

•

Basiszorg

1/22

•

Stagebegeleiding verzorgende taken 1-2

1,4/22

•

Begeleide intervisie verzorgende taken 1-2

1/22

•

Begeleide intervisie verzorgende taken 3-4

1/22

•

Begeleide intervisie verzorgende taken 5-6

1/22

•

Stage verzorgende taken 5

0,9/22

•

Palliatieve zorg

1/22

Inhoudelijke informatie is terug te vinden in het opleidingsprofiel:
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Zorgkundige.pdf
Van alle modules zijn cursusteksten, lesplanning, evaluatieschema’s enz. uitgewerkt en
beschikbaar.
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Competenties:
We verwachten dat je

•

vanuit een actuele, grondige kennis je onderwijsopdracht invult.

•

gedifferentieerd kan werken met groepen/cursisten in het volwassenenonderwijs.

•

in staat bent tot het scheppen van een krachtige leeromgeving.

•

een goed evenwicht kan hanteren tussen het theoretisch kaderen/benaderen van de
leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht ondersteunen van de inhouden.

•

betrokken, geëngageerd en kritisch meewerkt aan de verdere uitbouw van de opleiding
en de specifieke modules.

•

een vlotte samenwerker bent.

•

over voldoende ICT competenties beschikt (vlot overweg kan met digitaal leerplatform…).

Specifieke vereisten
Conform besluit Vlaamse regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en
de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor
volwassenenonderwijs.
De kandidaten voldoen aan de bekwaamheidsbewijzen voor de opleidingen ‘ouderenzorg’, met
SLO (of die binnen de 3 jaar behalen) en hebben affiniteit met ouderenzorg.
Specifiek voor volgende modules is een professionele bachelor verpleegkunde een absolute
voorwaarde:
- Stage zorgkundige taken
Kandidaten zonder de gevraagde bekwaamheidsbewijzen komen niet in aanmerking.
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?
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op 22 augustus 2022
naar jolien.miermans@groeipunt.be
De gesprekken vinden plaats op donderdag 25 augustus 2022.
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