Vacature lesgever Complexe netwerken

Situering van de vacature
Met ingang van 3 februari 2022 is er een vacature voor een lesgever Complexe netwerken (uit
het studiegebied ICT besturingssystemen en netwerken). Het gaat om een opdrachtvolume van
60 lestijden (3/20) ter vervanging van Nico Cleemput. De aanstelling loopt tot 23 juni 2022. Les
op donderdagavond van 18u10 tot 21u05.
Met ingang van 28 maart 2022 is er een vacature voor een lesgever Complexe netwerken (uit het
studiegebied ICT besturingssystemen en netwerken). Het gaat om een opdrachtvolume van 60
lestijden (7/20) ter vervanging van Nico Cleemput. De aanstelling loopt tot 31 mei 2022. Les op
maandag- en dinsdagnamiddag van 13u30 tot 17u00.

Lesplaats is Gent, Henleykaai 83
Inhoud van de vacature
De module Complexe netwerken maakt deel uit van de diplomagerichte opleiding IT-assistent.
Het gaat om cursisten die tot doel hebben hun diploma secundair onderwijs te behalen. De
module is een combinatie van contact- en afstandsonderwijs.
Na het volgen van deze opleiding beschikt de cursist over de kennis en vaardigheden om onder
meer switches en routers in te stellen en te configureren, een Virtual Local Area Network op te
zetten en te onderhouden, complexe router te configureren, NAS-systemen op te zetten, POE
accesspoint te installeren en configureren, WIFI-dekkingsproblemen op te lossen, webserver te
installeren, complexe netwerkproblemen vast te stellen en op te lossen,…
Competenties
-

Relatiebekwaamheid

-

Flexibiliteit

-

Bezieling

-

Probleemoplossend denken
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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/.
-

Bachelor Toegepaste informatica + BPB
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs informatica
Bachelor elektronica – ICT, afstudeerrichting ICT + BPB
Educatieve master vakdidactiek informatica
Bij voorkeur ervaring, liefst in het volwassenenonderwijs en ook ervaring met afstandsleren

Hoe solliciteren?
Heb je vragen over deze vacature, contacteer Anja Dobbelaere, anja.dobbelaere@groeipunt.be
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief zo snel mogelijk naar:
anja.dobbelaere@groeipunt.be met als onderwerp ‘vacature netwerken 2’

De sollicitatiegesprekken gaan – onder voorbehoud – door tijdens de week van 24 januari.
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