Vacature onderwijzer lager onderwijs in lerarenplatform
Stedelijk onderwijs Geel is op zoek naar voltijdse onderwijzers lager onderwijs voor het
lerarenplatform van 1 oktober 2019 tot 30 juni 2020. Bij interesse ontvangen wij graag
uw kandidatuur uiterlijk op donderdag 28 juni 2019.
Het lerarenplatform
In het schooljaar 2019-2020 richten de zes stedelijke basisscholen van Geel een
lerarenplatform in. Deze groep onderwijzers wordt ingezet voor vervangingen op de
verschillende scholen. In periodes waarin er geen vervangingen nodig zijn, krijgen ze
andere pedagogische taken.
Aanbod
✓ Je krijgt een voltijdse aanstelling van 1 oktober 2019 tot 30 juni 2020.
✓ Je bouwt dienstanciënniteit op in het ambt van onderwijzer.
✓ Je krijgt de kans tot volledige ontplooiing en groei binnen je professionele loopbaan.
✓ Je leert mogelijk de werking van 6 scholen kennen, waaronder een freinetschool (SBS
De Steltloper) en een basisschool voor buitengewoon onderwijs (SAIO).
✓ Dankzij de diverse vervangingen, scherp je jouw competenties aan en dit in
verschillende leerjaren.
Profiel
✓ Je bent flexibel en breed inzetbaar.
✓ Je voelt je snel thuis in een nieuw team.
✓ Je kunt constructief samenwerken.
✓ Je bent communicatief sterk.
✓ Je ziet nieuwe, diverse opdrachten als een uitdaging, ook als ze voor een korte
periode zijn.
✓ Je bent enthousiast, leergierig en creatief.
✓ Je kunt zelfstandig op de verschillende vestigingsplaatsen geraken (Geel-centrum,
Winkelomheide, Larum en Zammel).
Kandidaat stellen
✓ Stuur een e-mail naar personeelSBS@geel.be om je interesse in de vacatures voor het
lerarenplatform aan te geven.
én
✓ Registreer jezelf op onze sollicitantendatabank www.sbsgeel.sgpool.be. Daar laad je
ook jouw CV op.
Verdere procedure
✓ Een eventueel gesprek zal plaatsvinden op maandag 1 juli in de voormiddag in SBS De
Katersberg.
✓ Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek, krijg je vrijdag 29 juni een bericht met
het tijdstip van de afspraak.

Verdere informatie
Met eventuele vragen kan je steeds terecht bij Maarten Corneillie
maarten.corneillie@geel.be - 014 56 64 08).
Lokaal Bestuur Geel gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer info: www.geel.be/privacyverklaring.
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