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Campus MAX STEM zoekt een enthousiaste leerkracht voor een voltijdse
betrekking in de richting grafische technieken
Campus MAX STEM maakt deel uit van de scholengroep Campus MAX, gelegen in Tessenderlo. Deze
bovenbouwschool biedt een breed gamma van STEM-richtingen aan.
Wie zoeken we
● Je hebt een bachelor of master diploma binnen de grafische technieken
● Praktijkervaring vanuit de grafische en/of digitale sector is mooi meegenomen
● Je hebt kennis van digitale technologieën (Adobe pakketten) en binnen de drukkerij over
drukken, afwerking, prépress.
● Een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is nodig, maar dit mag je ook nog behalen als je al les
geeft.
● Creativiteit is heel belangrijk in deze richting en je durft uitdagingen aangaan.
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 informeert ouders tijdens oudercontact.
● Je neemt deel aan nascholingen en vergaderingen.
● Je gaat graag met jongeren om.
● Je kan goed samenwerken in een team en je komt afspraken na.
● Je bent een flexibel en enthousiast persoon.
● Je ziet onze leerlingen graag.
● 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 TSO (D/A-finaliteit)
De school voorziet een laptop waarop je je werk voor school kan doen.
De betreffende richtingen kan je vinden binnen de D/A-finaliteit (grafische technieken,
printmedia). Zie website
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..

