TECHNISCH ADVISEUR
ELEKTRICITEIT
FULLTIME VACATURE vanaf 1 september 2021
(in eerste fase als interimopdracht)

OVER
Als Technisch Adviseur Elektriciteit ben je een belangrijke spilfiguur binnen de
organisatie. Binnen het domein STEM ben je verantwoordelijk voor de nabije opvolging
en ondersteuning van de vakgroep elektriciteit. Dit steeds in communicatie met je
directie en binnen de brede campusvisie. Alles is met het uiteindelijke doel om
kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden voor elk van onze leerlingen.

WAAR KOM JE TERECHT?
CAMPUS BERINGEN
BOVENBOUW
BOGAARSVELDSTRAAT 13
3580 BERINGEN

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
Je ondersteunt de werking van de kwaliteitscirkel binnen de vakgroepwerking. Op
die manier zorg je dat kwaliteitsvol werken volgens de principes van PDCA
verankerd zitten in de vakgroepwerking.
Je stimuleert de vakgroep te evolueren naar een "leergemeenschap". Een vakgroep is
geen groep van mensen die administratieve zaken afhandelt. In tegendeel. Je
stimuleert hen tot samen leren, samen ontwikkelen en samen verantwoordelijkheid
nemen binnen de brede campusvisie. Je draagt bij aan het professionaliseren en het
zelfsturend vermogen van de vakgroep.
Je staat in voor de materiële, financiële en administratieve taken van de afdelingen

HOE SOLLICITEREN?

Elektriciteit, Elektrotechnieken, Elektromechanische technieken, Elektromechanica,

Kandidaten sturen een

elektriciteit.

sollicitatiebrief naar

Je hebt een coördinerende taak in de afdeling (stages, GIP, vakvergaderingen, …).

erik.vranken@spectrumcollege.be
ten laatste op 10 juli 2021.

Technologische wetenschappen, Industriële onderhoudstechnieken en Industriële

Je bent vertrouwd met de leerplannen en richtlijnen van je afdeling. Je bewaakt het
geheel van het leerplan met focus op samenhang en integratie.
Je volgt de onderwijsvernieuwing van de richtingen binnen je afdeling op.
Je zorgt ervoor dat de leerling steeds centraal staat.
Je onderhoudt contacten met de bedrijfswereld.
Je coördineert projecten met derden.
Je volgt de nascholing binnen de vakgroep op. Je betrekt de pedagogische
begeleiding of andere hulp waar nodig. Je hebt een zicht op de nascholingsbehoeften
binnen de vakgroep en zorgt voor een vakspecifieke opvolging of een bredere
opvolging door communicatie aan de directie.

WELK PROFIEL HEB JE?
Je bezit voldoende technische en praktische kennis en vaardigheden om de functie
goed te kunnen uitoefenen.
Je bent minstens houder van het diploma professionele bachelor en beschikt over
een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je vindt het een uitdaging om als lid van het middenkader de school verder uit te
bouwen.
Je hebt leiderschaps- en coördinerende kwaliteiten om vakgroepen te kunnen
aansturen.

