WIJ ZOEKEN EEN

(M/V/X)
R
E
ID
E
L
E
G
E
B
N
E
G
IN
L
R
LEE
voor TechniGO! Aalst
Jouw diploma
Professionele bachelor sociaal werk: maatschappelijk werk

Een greep uit jouw taken

Jouw talenten

• je houdt toezicht op de stiptheid en de aanwezigheid van
de leerlingen tijdens de lessen;

• je kan omgaan met jongeren in conflictsituaties;

• je controleert de afwezigheidsbriefjes;

• je kan samenwerken als hecht team;

• je informeert ouders;

• je kan omgaan met stress;

• je onthaalt en houdt toezicht op de leerlingen tijdens
pauzes, uitstappen, drukke momenten en in de
studieruimte;

• je hebt zin voor nauwkeurigheid;

• je houdt toezicht over het gedrag van de leerlingen
• je controleert de toepassing van het interne reglement,
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels;
• je volgt de administratieve documenten en
correspondentie van de leerlingen op en vult deze in
(opvolging van afwezigheden, rapporten);

• je kan regels en afspraken nakomen;

• je kan goed plannen (= ordenen);
• je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit);
• je kan zelfstandig werken;
• je bent contactvaardig.

Wij bieden jou

• je informeert leerkrachten, oriëntatieadviseurs,
begeleiders over het schoolleven (klassenraad, discipline,
...)

• een voltijdse opdracht;

• je houdt toezicht op de leerlingen tijdens: Korte pauzes,
speelkwartieren;

• je wordt tewerkgesteld TechniGO! vestigingsplaats
Ledebaan Aalst;

• je voert administratie en documentenbeheer uit;

• loon volgens het officiële barema;

• je werkt preventieacties tegen ongepast gedrag, geweld,
beschadigingen, ... bij leerlingen uit en voert deze uit;

• een voordelige en na 2 jaar gratis
hospitalisatieverzekering;

• je stelt verslagen van activiteiten (klassenraad,
disciplineraad, ...), dossiers, projecten,
financieringsaanvragen, ... op.

• uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel aandacht
voor professionalisering;

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar
personeelsdirecteur@technigo.be t.a.v. mevr. C. Cock,
personeelsdirecteur.

• contract van bepaalde duur van 22 februari 2021 t.e.m.
6 juni 2021;

• een grotere werkzekerheid dankzij de verbondenheid
tussen de scholen van Scholengroep 19 ‘Dender’.

Wie zijn wij?
TechniGO! is een school van GO! Scholengroep 19
‘Dender’ dat ongeveer 2000 personeelsleden tewerkstelt
in 34 scholen en instellingen in de ruime regio van Aalst,
Denderleeuw, Ninove en Liedekerke.

