V ACATURE MEDEWERKER
VOLWASSENENONDERWIJS (50%)
Contract van bepaalde duur met verlenging mogelijk
POV heeft een vacature voor pedagogisch begeleider Volwassenenonderwijs.
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) is de onderwijskoepel voor het provinciaal onderwijs in
Vlaanderen.
De kandidaten zijn bij voorkeur tewerkgesteld in het volwassenenonderwijs.

1 DOEL VAN DE FUNCTIE
U fungeert als aanspreekpunt voor de CVO’s ivm vragen rond EVC, OP’s, VDAB, Geletterdheid en
Gedetineerden.

2 VACATURE
statuut

CODO

werkterrein/onderwijsniveau

Volwassenenonderwijs

indiensttreding

1/1/2019

duurtijd

Tot 31/8/2019, verlenging is mogelijk

regime

Deeltijds

aanstellingsvoorwaarden

Bekwaamheidsbewijs: Bachelor diploma

takenpakket

Als begeleider voor het volwassenenonderwijs, neemt u
deel aan netoverschrijdende initiatieven en
overlegmomenten met de andere netten (GO!, KOV, OVSG
en VOCVO). U wordt ingeschakeld in deze
netoverstijgende samenwerking om:
- Deel te nemen aan de projectgroep curriculum om
gezamenlijke opleidingsprofielen en leerplannen te
ontwikkelen voor de verschillende opleidingen binnen
het secundair volwassenenonderwijs. Voor meer info:
klik hier
- deel te nemen aan de uitwerking van het Plan
Geletterdheid (onder leiding van Vocvo)
- deel te nemen aan de opvolging van “onderwijs aan
gedetineerden” (onder leiding van Vocvo)
- deel te nemen aan het overleg volwassenenonderwijs
van het departement onderwijs en vorming inzake
VDAB trajecten (OKOT en BKOT), EVC…
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communicatieve vaardigheden bezitten, zowel naar een
individu als naar een groep, en dit zowel mondeling als
schriftelijk. Inzicht hebben in de wijze waarop kennis en
informatie op een efficiënte wijze kunnen overgebracht
worden aan volwassenen, in casu leerkrachten en dit
zowel tijdens individuele gesprekken als in grotere of
kleinere groepen
ICT-vaardig zijn

selectiecriteria

op een efficiënte manier kunnen samenwerken met
anderen
zelfstandig kunnen werken
een planning kunnen opstellen en prioriteiten kunnen
vastleggen
een grote zin voor verantwoordelijkheid hebben
bereid zijn zich te verdiepen in thema’s van het
volwassenenonderwijs.
ondersteuning van het team volwassenenonderwijs
voor uw takenpakket.

bereid zijn
Wat bieden wij u

3 WERKVOORWAARDEN
aantal uren per week
wedde
extra legale voordelen

vakantieregeling
standplaats:

19u.
301 (barema Departement Onderwijs en Vorming)
Maaltijdcheques, openbaarvervoer is volledig
terugbetaald, km-vergoeding,
hospitalisatieverzekering
Conform met onderwijspersoneel
Brussel, thuiswerk mogelijk
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4 SOLLICITEREN
Stuur uw motivatiebrief, curriculum vitae en relevante informatie naar griet.mathieu@pov.be
 een curriculum vitae met o.m.
➢ opgave van elementen waaruit de gevraagde voorwaarden, ervaringen en inzichten blijken
➢ aanwijzingen over een staat van dienst: referenties omtrent de realisatie van de huidige of
eerdere opdrachten
 elementen waaruit de betrokkenheid met het vacante ambt blijkt.
Uw sollicitatie dient ons te bereiken uiterlijk op 15/12/2018.
Na ontvangst van uw kandidatuur ontvangt u verdere richtlijnen i.v.m. het verloop van de
selectieprocedure.
Meer inlichtingen bij:
Mevrouw Griet Mathieu
Directeur POV
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