VACATURES MEUBELSTOFFEREN – CVO GENT zoekt…mlllllllllllcf^pùvmxùm=============

een leerkracht meubelstofferen voor volgende vacatures (apart of samen op te
nemen):
Vacature 1: Meubelstofferen module A1/4 en A2
-

1/09/2022 tot 30/06/2023 (schooljaar 2022-2023)
deeltijdse lesopdracht 12/24
lesmomenten: dinsdagnamiddag A1/4,woensdagvoormiddag A2,zaterdagvoormiddag A1/4
diploma:

https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=vak&niv=VWO&id=2009
Ben je een ambachtsman die zowel goed klassiek als modern kan stofferen, met respect voor de
originaliteit en stijlperiode waarin het meubelstuk gestoffeerd is? En wil je in een bewegend en
dynamisch team zitten? Dan kan deze vacature van meubelstoffeerder jouw ideale job worden.
Competenties
·
·
·
·
·
·
·
·

klassiek stofferen (basis eerste 2 jaar);
modern stofferen;
kunnen meubelhoezen stikken;
kunnen kussens stikken in allerlei vormen, binnenkussens met verschillende soorten
vullingen;
kunnen capitonneren, zowel modern als klassiek;
goed in een team passen;
met moderne leermiddelen omgaan (afstandsonderwijs, presentaties, zoeken op sociale
media zoals Pinterest, …);
en blijvend willen leren, evolueren, ook in het meubelstofferen.

Vacature 2: Meubelstofferen karkassen module A3
-

1/02/2023 tot 30/06/2023 (schooljaar 2022-2023 semester 2)
deeltijdse lesopdracht 4/24
lesmomenten: maandagavond A3, dinsdagavond A3
diploma:

https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=vak&niv=VWO&id=2837
Heb je een goed inzicht in het maken en herstellen van karkassen zowel van oudere als van nieuw
te stofferen stukken? Ben je ook behendig in de verschillende afwerkingen hiervan? En wil je in een
bewegend dynamisch team zitten? Dan kan deze vacature jouw ideale job worden.
Competenties
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

basiskennis meubelmakerij;
constructie van verschillende karkassen volgens stijlperiode;
herstellen en klaarmaken van verschillende karkassen volgens stijlperiode;
notie van houtdraaien;
notie en bijwerken van sculpteerwerk;
kennis van oude technieken zoals politoeren, werken met beenderlijm, marqueterie;
afwerking van deze karkassen volgens stijlperiode;
goed in een team passen;
met moderne leermiddelen omgaan (afstandsonderwijs, presentaties, zoeken op sociale
media zoals Pinterest, …);
en blijvend willen leren, evolueren, ook in het meubelstofferen.

Plaats tewerkstelling
CVO GENT - Atelier Meubelstofferen, Martelaarslaan 13, 9000 Gent
Contact

Hebt u interesse om bij CVO GENT aan de slag te gaan? Bezorg ons uw motivatiebrief en CV voor
30/05/2022 via solliciteren@cvogent.be tav Sophie Peelman, directeur; de sollicitaties gaan door op
1/06/2022 of 2/06/2022.
Voor inhoudelijke vragen: mail naar Eli Vermeulen, email eli.vermeulen@cvogent.be
Voor andere vragen: mail naar solliciteren@cvogent.be

