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1 Leerkracht OKAN

gepubliceerd
Klant: V.T.I.-1, 9300 AALST - Vacaturenummer: 63028711
Gewijzigd op 19 oktober 2021
Matching Kopieer Sluit af

Laatste update 19-10-2021 om 08:23

Vacature in cijfers
365 keer bekeken op vdab.be
585 keer automatisch verzonden naar werkzoekenden
0 keer verstuurd door onze bemiddelaars ( = mededelingen)
0 keer door onze bemiddelaars gevraagd aan werkzoekenden om te reageren op onze vacatures
0 online sollicitaties
0 keer verstuurd door werkgever

Aangeboden functie
Functienaam:

Leerkracht OKAN
20/20 AV Nederlands voor nieuwkomers 3BSO

Functieomschrijving:

Aantal overblijvende jobs:

Pedagogisch bewijs vereist, talen of algemene vakken is een pluspunt
1
V.T.I.-1

Plaats tewerkstelling:

Sinte Annalaan 198
9300 AALST

Type contract:
Arbeidscontract:

Aanbod en voordelen:

Tijdsregeling:

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Bepaalde duur
Van 19 oktober 2021 tot en met 30 juni 2022
verloning volgens Barema's Departement Onderwijs
combinatie met andere open VTI-vacatures kunnen een optie zijn
Dagwerk

?

Gezocht profiel
Werkervaring:

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
» Studiegebied Onderwijs
» Onderwijs: Secundair onderwijs

Studies:

» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
» Studiegebied Onderwijs
» Onderwijs: Lager onderwijs
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in ervaring ook in aanmerking:
nee

Algemene vereisten:

- diploma talen, bij voorkeur bachelor of master
Frans - zeer goed
Engels - zeer goed

Talen:

Nederlands - zeer goed

Sollicitatieprocedure

Contactpersoon:

Mevrouw Mieke Wullaert
mieke.wullaert@vtiaalst.be
V.T.I.-1

Sollicitatie-adres:

Sinte Annalaan 198
9300 AALST
E-mail: mieke.wullaert@vtiaalst.be

Sollicitatie via:
Cv gewenst:

ja

Onderwijs
Ambt:

Vakken:

Type job:

Leerkracht secundair onderwijs in het gesubsidieerd vrij onderwijs
Nederlands voor nieuwkomers AV
Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs - BSO - vereist bekwaamheidsbewijs verplicht
Deeltijds
13 uren per week

Beroepsprofiel
Competentiesjabloon:

Leerkracht secundair onderwijs

?

Jobdomeinen:

Onderwijs

Competenties
Jobgerelateerd:
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Regels en afspraken nakomen
Samenwerken als hecht team
Persoonsgebonden:

Creatief denken (Inventiviteit)
Contactvaardig zijn
Zelfstandig werken
Omgaan met stress
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Bijkomende:

Er zijn geen bijkomende competenties gekozen.

Publicatiegegevens
Publiceren:

ja

Diensten

Wens je je vacature te publiceren in de eigen look & feel van je bedrijf, neem dan contact op met ons salesteam.
Ik wil dat jullie me gratis helpen om een geschikte kandidaat te vinden. :

?

