Vacature (m/v)
Leerkracht elektromechanica
in het Bernardustechnicum
Campus Gelukstede 2
9700 Oudenaarde

Profiel:
- In het bezit zijn van een diploma bachelor elektromechanica of met gelijkaardige ervaring.
- Een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid hebben of bereid zijn een lerarenopleiding te volgen.
- Over een ruime technische en praktische kennis beschikken. Beheerst het vakjargon en de technische
termen.
- Goede kennis van CAD-tekenen, automatisering en elektromechanische onderhoudstechnieken.
- Kent de technologische specificiteit van zijn vak en kan de praktische handelingen nauwkeurig uitvoeren.
- Samenwerking - overleg met collega’s is vereist. Constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel
kunnen werken.
- Taalvaardig zijn.
- Bereid tot bijscholing.
- Vlotte kennis van PC-gebruik.
- Enthousiast, gemotiveerd en punctueel zijn.
- Vlotte omgang met jongeren en streven naar een positieve relatie met de leerlingen.

Opdracht:
- De lesopdracht bestaat hoofdzakelijk uit lessen theoretisch en praktisch technologische vorming volgens het
geïntegreerd projectmatig werken in het studiegebied TSO 2de graad mechanica-elektriciteit.
- Op basis van een goede planning en voorbereiding, lesgeven en leerlingen leren zelfstandig een vak–
opdracht uit te voeren.
- Leerlingen begeleiden om inzichten en leerresultaten te verwerven.
- De leerlingen, individueel en als klasgroep begeleiden, aandacht hebben voor hun persoonlijke noden en
problemen.
- Bijdragen tot de opvoeding en de algemene ontplooiing van de leerlingen.
- Bijdragen tot een effectieve – efficiënte werking en uitstraling van de school in haar geheel.

Talenkennis:
Nederlands.

Werkervaring:
Praktische ervaring is een must.

Aanbod:
Lesvrij op woensdagnamiddag en donderdag.
Vergoeding volgens de geldende barema’s in het onderwijs.

Contract:
Het ambt is vacant met ingang vanaf 1 januari tot einde schooljaar 2018-2019 of langer.
Voltijdse job in vacante uren.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die hiervoor interesse heeft?
Neem dan snel contact op met directeur Dirk Forceville (0473 12 94 81 - dirk.forceville@bernardusscholen.be)
of met technisch adviseur Kurt Vanmeerhaeghe (0494 48 72 53 - kurt.vanmeerhaeghe@bernardusscholen.be)

