VACATURE VRACHTWAGENCHAUFFEUR – CVO GENT zoekt…

een leerkracht Vrachtwagenchauffeur Rijtechnieken 2 en 3 (A7 en A8)
in samenwerking met VDAB
- schooljaar 2022-2023 (vanaf september 2022) op zaterdagvoormiddag en -namiddag
- voor de modules Rijtechnieken Vrachtwagen 2 en 3
- ongeveer een halftijdse lesopdracht;

de vacature in het kort
Beschik je over technische kennis en vaardigheden op vlak van goederenvervoer?
Wil je die beroepservaring overdragen aan cursisten, om ze zo aan een passende job te helpen?
Heb je coachende vaardigheden om onze cursisten te begeleiden op maat?
Misschien word jij dan de lesgever Vrachtwagenchauffeur die wij zoeken.
●
●

Je draagt bij aan het verdere carrièreverloop van iedere cursist die jouw pad kruist: jouw
doel is de cursist aan duurzaam werk helpen.
Je coacht en begeleidt op maat van de beginnende cursist. Je hoeft hiervoor geen ervaring
te hebben als opleider, maar wel coachende vaardigheden.

competenties
●
●
●

Je bent gemotiveerd en gedreven om cursisten de nodige competenties bij te brengen.
Je beschikt over voldoende praktijkervaring en hebt coachende vaardigheden
Je bent een teamplayer en kunt daardoor vlot samenwerken met jouw collega’s

jobgerelateerde competenties
●

●
●
●
●
●

De implementatie en realisatie van logistieke actieplannen opvolgen en de uitvoering
controleren. De modaliteiten voor het transport van producten organiseren, implementeren
en de uitvoering controleren
Het logistiek plan van een organisatie opstellen en implementeren (voorschriften,
werkmethodes,...)
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren
Stuurinstrumenten ontwikkelen voor aankoop...

meer info over de modules via deze link (brochure schooljaar 2021-2022)

diploma en vereiste ervaring
Deze opleiding loopt in samenwerking met VDAB en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek.
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:
Je bent minimum in het bezit van een diploma secundair onderwijs en twee jaar ervaring in het
transport en internationaal goederenvervoer.
Indien je niet in het bezit van het gevraagde diploma, dien je minstens 3 jaar relevante ervaring te
bewijzen in het transport en internationaal goederenvervoer.

Deze ervaring toon je aan via het portfolio.
Aandachtspunt: het SFTL (Sociaal Fonds Transport en Logistiek) organiseert voor kandidaat
leerkrachten PV rijtechnieken praktische proeven:
1.
2.
3.

Manoeuvres
Rit op de openbare weg
Een interview

Kandidaten die willen deelnemen aan de praktische proeven mogen een mailtje sturen naar Els
Barbé, email els.barbe@cvogent.be , uiterlijk 25/05/2022.
Komt u ervoor in aanmerking dan volgt een uitnodiging voor de infosessie op vrijdag 3 juni 19u via
Teams en voor de proeven op zaterdag 18 juni 2022.

jobgerelateerde competenties
De implementatie en realisatie van logistieke actieplannen opvolgen en de uitvoering controleren.
De modaliteiten voor het transport van producten organiseren, implementeren en de uitvoering
controleren
Het logistiek plan van een organisatie opstellen en implementeren (voorschriften,
werkmethodes,...)
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren
Stuurinstrumenten ontwikkelen voor aankoop...

plaats tewerkstelling
CVO GENT – Industrieweg 50 te Wondelgem 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 leerkrachten :
-

Freddy Boelaert: email freddy.boelaert@cvogent.be
Steven Ring: email steven.ring@cvogent.be

Voor administratieve vragen mail naar: solliciteren@cvogent.be

