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Jouw diploma
BSO of TSO 3e of 4e graad mechanica - elektriciteit / professionele bachelor industriële wetenschappen en technologie

Jouw talenten

Een greep uit jouw taken

• je bent in het bezit van het vereist
bekwaamheidsattest;

• je leert elektriciteit PV en TV aan in de 2e, 3e en 4e graad
BSO;

• je kan omgaan met stress;

• je bereidt lessen voor en je legt een pedagogisch traject vast;

• je bent resultaatgericht;

• je volgt leerlingen op en adviseert hen bij de organisatie van
hun persoonlijke taken;

• je kan je aanpassen aan veranderende
omstandigheden (= flexibiliteit);
• je kan goed plannen (= ordenen);
• je hebt een goed leervermogen;
• je bent klantgericht;
• je kan zelfstandig werken;
• je kan samenwerken als een hecht team;
• je bent commercieel;
• je hebt zin voor nauwkeurigheid;
• je kan creatief denken;
• je bent contactvaardig.

Wij bieden jou
• een voltijdse betrekking PV-TV elektriciteit in de 2e
en 3e graad BSO t.e.m. 30 juni 2021;
• een verloning volgens de barema’s van onderwijs,
overeenkomstig je opleidingsniveau;
• een vakantieregeling van het onderwijs;
• een dynamische en uitdagende werkomgeving.

• je organiseert en bereidt pedagogische projecten voor;
• je vult het leerlingenvolgsysteem in en informeert de
directeur, collega’s en ouders tijdens klassenraden,
oudercontactavonden, ...;
• je ontwerpt pedagogische en educatieve tools en stelt deze
voor;
• je volgt op en actualiseert pedagogische, professionele,
technische, ... informatie en reglementeringen;
• je neemt deel aan de uitwerking van het pedagogisch project
van de instelling;
• je stelt oefeningen en praktische taken op voor de leerlingen
en je evalueert hun kennis;
• je leidt culturele, educatieve en sportieve activiteiten bij
kinderen of adolescenten;
• je bereidt klassenraden, leraarsraden, oudercontacten,
examens, ... voor en coördineert deze;
• je houdt toezicht over het gedrag van de leerlingen. Je
controleert de toepassing van het interne reglement,
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels.

Wie zijn wij?

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar
personeelsdirecteur@technigo.be

TechniGO! is een school van Scholengroep 19 ‘Dender’ met
ongeveer 2000 personeelsleden in 34 scholen en
instellingen in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw,
Ninove en Liedekerke.

