Vacature lesgever Frans (20%)

●

Met onmiddellijke ingang is er een vacature voor een lesgever Frans . Het gaat om een
opdrachtvolume van 20 % (3,5 /20). De aanstelling loopt tot 31 oktober 2021 (verlenging
is mogelijk) .

●

Lesplaats is Assenede (Stoepestraat 38) op donderdag (18u30 – 21u50)

Inhoud van de vacature

●

Frans niveau 4 (Threshold 2 ) - donderdag (18u30 – 21u50 )

●

alle materiaal is beschikbaar

Competenties
- Kennis overbrengen aan cursisten
- De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
- Les- en evaluatiemateriaal ontwikkelen
- ICT-vaardig zijn
- Contactvaardig zijn
- Plannen (= ordenen)
- Ervaring in talen- en/of volwassenenonderwijs is en pluspunt

Profiel
Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid
(GPB, SLO, graduaat,…) is een vereiste. Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is
terug te vinden op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.

Jobgerelateerde competenties
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●

Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen

●

Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren

●

Kennis overbrengen aan cursisten

●

De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen

●

Methodes, middelen en opleidingsinstrumenten bepalen voor de opleiding

●

Didactische programma's, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, ... uitwerken en
aanpassen

●

Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud,
...)

Persoonsgebonden competenties
●

Contactvaardig zijn

●

Omgaan met stress

●

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

●

Samenwerken als hecht team

●

Plannen (= ordenen)

●

Zelfstandig werken

●

Regels en afspraken nakomen

●

Zin voor nauwkeurigheid hebben

●

Resultaatgerichtheid

●

Creatief denken (Inventiviteit)

●

Leervermogen hebben

Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan Inez Boucneau (coördinator talen) –
inez.boucneau@groeipunt.be
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op 6 oktober naar
inez.boucneau@groeipunt.bemet als onderwerp ‘vacature Frans Assenede.
De sollicitatiegesprekken gaan – onder voorbehoud – door tijdens de week van 8 oktober.
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