Vacature: leerkracht Zorgkunde
Situering van de vacature
Ter vervanging van een collega die met zwangerschapsrust is én voor de versterking van ons
team zijn we op zoek naar een collega binnen de opleiding zorgkundige. De opdracht start met
onmiddellijke ingang tot 17 februari 2023. Mogelijks met verlenging in onze locatie te Lokeren.
Profiel
Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die bereid is in team samen te werken, maar
toch ook zelfstandig kan werken met een eigen inbreng. Ervaring in het lesgeven en ervaring in
het werkveld zijn pluspunten.
Leslocaties: Lokeren
Lesuren: Voormiddag: 8u45 tot 12u15 EN/OF Namiddag: 13u – 16u30
Inhoud van de vacature
Vervanging met onmiddellijke ingang tot einde zwangerschapsverlof (+/- 17/02/20De opdracht
bedraagt 4/22. De genoemde dagen zijn de lesdagen door het semester heen. Een gedetailleerde
planning wordt besproken bij sollicitatie.

●
●
●
●

Lokeren: Basishoudingen in de huishoud en (1/22) dinsdagnamiddag
Lokeren: Hulp bij transport van de zorgvrager (1/22) donderdagnamiddag
Zottegem: Hulp bij transport van de zorgvrager (1/22) dinsdagnamiddag
Ninove: Kraamzorg en gezinsondersteuning (1/22) Donderdagvoormiddag

Lesuren: Voormiddag: 8u45 tot 12u15 EN/OF Namiddag: 13u – 16u30
Jobrelateerde competenties
●
●
●
●
●
●
●

Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen
Methodes, middelen en opleidingsinstrumenten bepalen voor de opleiding
Kennis overbrengen aan cursisten
De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
Didactische programma's, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, ... uitwerken en
aanpassen
Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren
Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud,
...)
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Persoonsgebonden competenties
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plannen en organiseren
Creativiteit
Communiceren
Verantwoordelijkheid
Resultaatgerichtheid
Analyseren
Digitaal denken
Diversiteit
Kritisch denken
Zelfstandigheid
Samenwerken
Flexibiliteit
Klantgerichtheid

Diplomavereisten?
De bezoldiging gebeurt op diplomaniveau volgens de onderwijsbarema’s (zie:
https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen)
Hoe solliciteren?
Heb je nog vragen over deze vacature? Of wil je solliciteren? Stuur dan jouw CV, diploma’s en
motivatiebrief naar nele.devriendt@groeipunt.be met als onderwerp “sollicitatie leerkracht
zorgkundige Lokeren”.
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