LEERKRACHT SLAGERIJ
Tijdelijke job (met optie vast)

Functieomschrijving
Leerkracht in het volwassenenonderwijs afdeling traiteur/slagerij cvo Cervo-Go Diksmuide,
Kaaskerkestraat 22.
Je geeft les in de opleidingen ambachtelijk slager, vleesbewerker en verkoper in de slagerij. Je begeleidt je cursisten tijdens hun stage en je begeleidt hen naar een vaste werkplek.

Profiel
Je hebt het diploma als slager/traiteur en ervaring in de job. Je bent geboeid door je vak en
kunt je enthousiasme op een pedagogisch en didactisch verantwoorde manier overbrengen
aan volwassen cursisten. Je kunt een leerplan toepassen in het lesgebeuren en beschikt
over voldoende computervaardigheden. Je bent zelf in staat om cursusmateriaal op te stellen conform het leerplan. Je beheerst voldoende didactische werkvormen om het lesgebeuren interactief, vlot en aangenaam te laten gebeuren. Je bent collegiaal en flexibel.
Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een meerwaarde.

Jobgerelateerde competenties


Didactische programma's, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, ... uitwerken
en aanpassen



Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, administratief, ...)



Cursisten of deelnemers selecteren



Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop,
inhoud, ...)



Opleidingskader: Werkplekleren (stages, ...)



Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren



Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, ...) verbeteren



Methodes, middelen en opleidingsinstrumenten bepalen voor de opleiding



Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, …
ontwerpen en bijsturen



Opleidingskader: Collectief



De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen



Kennis overbrengen aan cursisten



Partners zoeken en relaties met ondernemingen of instellingen ontwikkelen



Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen

Persoonsgebonden competenties


Leervermogen hebben



Zelfstandig werken



Klantgerichtheid



Resultaatgerichtheid



Omgaan met stress



Samenwerken in een team



Zin voor nauwkeurigheid hebben



Regels en afspraken nakomen



Contactvaardig zijn



Plannen (= ordenen)



Commercieel zijn



Creatief denken (Inventiviteit)



Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Vereiste studies
BSO 3de graad Slagerij - Fijnkosttraiteur - 7de jaar
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis
 Frans

(goed)

 Nederlands

(zeer goed)

Werkervaring
Geen ervaring

Rijbewijs B
Contract
 Tijdelijke

job (met optie vast)

 Voltijds

Plaats tewerkstelling
DIKSMUIDE, Kaaskerkestraat 22.

Aanbod

U geeft les aan beginners en gevorderden, zowel in de dag- als in de avondopleidingen.
U heeft recht op alle schoolvakanties.
Geen weekendwerk.
U start nu halftijds met uitzicht op een voltijdse aanstelling vanaf september 2017.
De slagerijafdeling van het volwassenenonderwijs is zeer succesvol. Wij leveren gemiddeld 40 vleesbewerkers per jaar aan de arbeidsmarkt, 10 ambachtelijk slagers en 30 verkopers in de slagerij.
Wilt u meehelpen om het succes van deze afdeling nog te vergroten? Dan maakt u misschien zelfs kans op een vaste benoeming.

Plaats tewerkstelling
CVO CERVO GO
Kaaskerkestraat 22
8600 Diksmuide

Waar en hoe solliciteren?
Per brief
Via e-mail: directie@cervogo.be
Contact: Mevr. Evelyne De Spriet
CVO CERVO GO
Elisabethlaan 6
8660 DE PANNE
Solliciteren met CV.

