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Wie zijn wij?  

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke

persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000

scholen en instellingen maken dit mogelijk voor 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke

persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze

32.000 medewerkers zich dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige,

verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden. 

 

Voor de versterking van het team van Scholengroep Rivierenland (Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek) (SGR6) zoeken wij

een gedreven

 

TAC GO! technisch atheneum Den Biezerd Niel 
 

Het gaat om een voltijdse waarnemende aanstelling (technisch adviseur-coördinator). 

 

 

 

Wat is het doel van de functie? 

volgens functiebeschrijving / competentieprofiel technisch adviseur coördinator ( zie webpagina scholengroep Rivierenland

www.scholengroep-rivierenland.be )

 

Wat zijn je taken?: 

volgens functiebeschrijving / competentieprofiel technisch adviseur coördinator ( zie webpagina scholengroep Rivierenland

www.scholengroep-rivierenland.be )

 

Wat verwachten wij? 

 

Kennis 

volgens functiebeschrijving / competentieprofiel technisch adviseur coördinator ( zie webpagina scholengroep Rivierenland

www.scholengroep-rivierenland.be )

 

Vaardigheden 

volgens functiebeschrijving / competentieprofiel technisch adviseur coördinator ( zie webpagina scholengroep Rivierenland

www.scholengroep-rivierenland.be )

 

 

Studievereisten  

Geen specifieke studievereisten 

TAC GO! technisch atheneum Den Biezerd Niel

Start: 1/01/2017

http://www.go-jobs.be


  

 

Wat bieden wij? 

 

waarnemende aanstelling ambt technisch adviseur coördinator GO! technisch atheneum Den Biezerd Niel 

 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!

 

Kandidaten dienen geldig te kandideren bij de Scholengroep. Binnen de vastgelegde termijn en in overeenstemming met de wijze

waarop dit in de selectieprocedure is voorgeschreven. Timing uiterste datum indienen kandidatuur bij de Scholengroep:

datumstempel 30 september 2016. 

Uiterste datum indienen dossier: 28 oktober 2016  

Timing visietekst & interview: week van 14 november 2016

 

Contactgegevens 

Scholengroep Rivierenland (Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek) (SGR6) 

 

Directeur: Luc Van Gasse 

Lindestraat 123 A  

2880 BORNEM 

 

Voor meer informatie over de selectieprocedure: 
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Naam Telefoon E-mail Bijzonderheden

Tania Van Poyer 03/897.98.28 tania.vanpoyer@rvl.be

Verdere onderrichtingen in

verband met de procedure kan

u op deze webpagina

raadplegen. Meer inlichtingen

kan u bekomen bij mevr. Tania

Van Poyer HR-manager

scholengroep Rivierenland.

m/v voor de klas - leerkrachten aan het woord Zoek meer GO!-jobs

http://mvvoordeklas.wordpress.com/
http://www.g-o.be/net_vacatures2/Beheer/VacaturesExtern/VacZoeken.aspx

