EEN JOB MET 365 DAGEN VAKANTIE
Want het voelt niet als werken, als je je werk met plezier doet!
PCVO Limburg zoekt leerkrachten met ambitie, engagement, enthousiasme en goesting!
We ontkennen niet dat een job in het onderwijs hard werken is, iedere dag weer. Maar het is
tegelijk een job met uitdaging, plezier en behoorlijk wat vakantie! Ben jij de gedreven
leerkracht die het verschil kan maken, dan hoor jij thuis in ons enthousiaste team. Iedereen
beschikt over unieke talenten en wij willen je graag helpen deze naar beste kunnen in te zetten.
Bij PCVO Limburg krijg je tal van mogelijkheden om je te ontplooien.
Wie zijn wij?
We zijn ambitieus en verleggen graag onze grenzen. We zijn steeds op zoek naar nieuwe
kansen en spelen proactief in op nieuwe initiatieven. We staan open voor de visie van een
ander, kijken over de grenzen van onze eigen vakgebieden en organisatie heen en we willen
inspireren. Verantwoordelijkheid en initiatief nemen zijn belangrijke eigenschappen. Een warm
engagement naar de school en het schoolteam is onontbeerlijk en persoonlijke aandacht voor
de cursisten en partners binnen en buiten de school zijn cruciaal.
PCVO Limburg biedt een waaier van opleidingen aan: meer dan vijftien verschillende
studiegebieden waaronder o.a. aanvullende algemene vorming, administratie,
automechanica, bouw, hout, mechanica-elektriciteit, handel, talen en NT2.
Voor onze nieuwe opleidingen ‘Accessoires’ en ‘Mode en Textielverkoop’ in het studiegebied
Ambachtelijke Accessoires zijn we op zoek naar een collega met expertise inzake mode,
textiel, naai- en decoratietechnieken.
Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een deeltijdse leerkracht (studiegebied Ambachtelijke Accessoires in
het volwassenenonderwijs) met minimum 3 jaar nuttige ervaring in je vak.
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Ervaring in het (volwassenen)onderwijs is een pluspunt (deel ons je referenties
mee);
Je bent flexibel en hebt geen problemen met avondwerk;
Je beschikt over een grondige en actuele kennis van je vakgebied, o.a:
textiel, mode, naai- en decoratietechnieken, …;
Je bent bereid cursusmateriaal te ontwikkelen voor contact- en afstandsonderwijs;
Je bent digitaal vaardig en kan werken met het elektronisch leerplatform;
Je werkt nauwkeurig en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke
vaardigheden;
Je bent een teamspeler;
Je bent beschikbaar vanaf september 2022.

Wij bieden
Een deeltijdse aanstelling in een warme organisatie.
•

Deeltijdse functie : lesopdracht in het avondonderwijs (9u-12u, 13u16u,18u30 – 21u30)

•
•
•
•

Lesgeven aan gemotiveerde cursisten in het volwassenenonderwijs. Didactisch
materiaal dien je op basis van beschikbare leerplannen uit te werken.
Leslocatie: PCVO Limburg
Vakantie: je hebt recht op de wettelijke schoolvakanties.
Bezoldiging: afhankelijk van je bekwaamheidsbewijs word je bezoldigd op basis van de
overeenkomstige onderwijssalarisschaal.

Wil je zekerheid combineren met afwisseling en uitdaging? Dan ben je bij PCVO Limburg aan
het juiste adres.
Voor meer informatie betreffende de vacature kan je terecht bij Kurt Claessens –
kurt.claessens@limburg.be .
Herken je jezelf in meerdere aspecten van het voorgestelde profiel, bezorg ons dan
uiterlijk 15 oktober 2022 je CV met foto, motivatiebrief en kopieën van je diploma(‘s):
ann.ceustermans@limburg.be
Opgelet! Onvolledige sollicitaties of sollicitaties die niet voldoen aan het vooropgestelde profiel worden niet
gescreend.

