GO! De Scheepvaartschool is een eigentijdse school voor nautisch en maritiem onderwijs op de
Antwerpse Linkeroever.
Onder het motto “Volle vaart vooruit” staan we voor een volwaardig modern centrum voor
nautische opleidingen, ISO-gecertificeerd, met de blik op de toekomst en met het volle vertrouwen
dat onze leerlingen hun plaats verdienen in de brede wereld van haven, scheepvaart en binnenvaart.
GO! De Scheepvaartschool is momenteel op zoek naar een

Leraar scheepswerktuigkunde
Je profiel
Je bent door je opleiding goed vertrouwd met en geïnteresseerd in de scheepvaartsector.
Je hebt een diploma Hoger Onderwijs, bij voorkeur Bachelor in de Scheepswerktuigkunde (of
gelijkwaardig - zie bekwaamheidsbewijzen Departement Onderwijs).
Je beschikt over een getuigschrift pedagogische bekwaamheid of bent bereid dit te behalen.
Je bent een teamspeler met organisatietalent.
Je bent flexibel ingesteld.
Je kan zelfstandig werken.
Je hebt een goede praktische kennis van het Nederlands en kan vlot communiceren.
Ervaring in het onderwijs is geen vereiste, maar wel een meerwaarde.
Je uitdagingen
Je geeft les in de tweede en derde graad TSO in de afdeling Maritieme Technieken Motoren
Je brengt de leerlingen theoretische en praktische kennis bij op het gebied van scheepsmotoren en
scheepswerktuigkunde.
Je begeleidt de leerlingen door hun ganse schoolloopbaan.
Je bent bereid om deel te nemen aan dag- en weekvaarten indien nodig.
Je bent bereid om verplaatsingen te maken naar andere relevante opleidingsinstellingen (Zeebrugge,
Oostende,…)
Je blijft jezelf bijscholen en houdt je specifieke vakkennis up-to-date.
Je staat open voor vakoverschrijdende samenwerking.
Je participeert aan het schoolgebeuren.
Je voordelen
Je start in een voltijdse aanstelling in een vacante betrekking vanaf 1 september 2017.
Je werkt in een centraal gelegen, modern schoolgebouw, dat vlot bereikbaar is met het openbaar
vervoer.
Je zal begeleid worden door een mentor die je de knepen van het onderwijs leert kennen.
Je verloning wordt bepaald via de barema’s van het Departement Onderwijs.
Je verplaatsingen voor het woon-werkverkeer met de fiets of het openbaar vervoer worden vergoed.
Je hebt een aantrekkelijke vakantieregeling.
Je werkt in een openbare dienst (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs).
Je kan op termijn aangesteld worden voor doorlopende duur bij een positieve evaluatie.
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Interesse?
Heb je interesse in deze functie, bezorg ons dan je CV en motivatiebrief via
personeel@descheepvaartschool.be voor 25 juni 2017
De directie zal hierna een selectie maken uit de ons toegestuurde sollicitaties, waarna deze
personen zullen uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek.
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