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Campus MAX STEM zoekt een enthousiaste leerkracht voor een voltijdse
betrekking binnen de afdeling auto.
Campus MAX STEM is een vestigingsplaats van Campus MAX, gelegen in Tessenderlo. Deze
bovenbouwschool biedt een breed gamma van STEM-richtingen aan.
Wie zoeken we
● Je hebt minstens een diploma secundair onderwijs.
● Praktijkervaring binnen de autosector is een meerwaarde
● Voor de technische vakken:
o 5de en 6de jaar: theorie chassis, motoren en praktijk
o 3de en 4de jaar: kennismaking met autotechnieken en basismechanica
● Cursusmateriaal is beschikbaar
● Ervaring als leerkracht is meegenomen, maar niet noodzakelijk.
● Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is nodig, maar dit mag je ook nog behalen als je al les
geeft.
Wat moet je zoal doen als leerkracht
● Je bereidt je lessen voor aan de hand van het desbetreffende leerplan en legt het
pedagogisch traject van leerlingen vast.
● Je stelt oefeningen en praktische taken voor leerlingen op en je evalueert hun kennis,
vaardigheden en attitudes. aan de hand van testen, examens, huiswerk…
● Je volgt leerlingen op en adviseert leerlingen bij de organisatie van hun persoonlijke taken.
● Je begeleidt de leerlingen, vult het leerlingenvolgsysteem in en informeert de directie,
collega’s en leerlingenbegeleiding tijdens klassenraden.
● Je neemt deel aan nascholingen en vergaderingen.
● Je kan goed samenwerken in een team en je komt afspraken na.
● Je bent een flexibel en enthousiast persoon.
● Je kan je vinden in de 7 kernwaarden van Campus MAX en in het pedagogisch project van de
Broeders van Liefde.
Wat bieden we aan
●
●
●

Een voltijdse opdracht.
Je geeft les in de 2e graad en 3e graad BSO (A-finaliteit).
De school voorziet een laptop waarop je je werk voor school kan doen.

Interesse?
Voor meer informatie kan je mailen of bellen (0478 27 60 95) naar onderstaand contactpersoon.
Solliciteren voor deze vacature kan door je motivatiebrief en curriculum vitae te sturen voor 16
augustus naar benny.ceunen@campusmax.be.

