SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel:
Leerkracht wiskunde

Bedrijfsnaam:
CVO Vitant
Uiterste sollicitatiedatum:
27/08/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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Vitant is een provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) met
lesplaatsen in Stabroek, Kapellen, Antwerpen en Hoboken. Op onze campus
Maalboot in Hoboken, kiezen cursisten voor een traject op maat om hun
diploma secundair onderwijs in te halen. Kwalitatief tweedekansonderwijs is
hun kans op slagen.
Om ons team te versterken zijn wij dringend op zoek naar meerdere
leerkrachten wiskunde.

1 JOUW UITDAGING
• Lessen wiskunde verzorgen in onze opleidingen Aanvullende Algemene Vorming en ASO3
wetenschappen-wiskunde. Het gaat om modules zoals wiskunde basis, wiskunde analyse,
onderzoekscompetentie, statistiek en kansrekenen
• Participeren aan intern overleg voor het vakgebied en op vlak van de opleiding

2 JOUW PROFIEL
• Je beschikt over een master diploma in een wiskundige richting (wiskunde, wetenschappen,
ingenieur) en een diploma van leraar
• Ervaring in het volwassenenonderwijs is een pluspunt
• Je kan goed omgaan met diversiteit

3 ONS AANBOD
• Er zijn meerdere opdrachten mogelijk (voor een totaal volume van meer dan 20/20)
• Een uitdagende en afwisselende job binnen een dynamisch centrum met enthousiaste
collega’s
• Loon volgens de barema’s onderwijs (afhankelijk van diploma)
• Vergoeding openbaar vervoer of fietsvergoeding

4 INTERESSE?
Mail je kandidatuur (CV en motivatie) naar mevr. Ad.doom@cvovitant.be
uiterlijk 27 augustus 2019.
Sollicitatiegesprekken worden gepland op donderdag 29 augustus 2019.
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