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Zoek een job
Leraar economie derde graad BSO
Hotel en toerismeschool Spermalie in BRUGGE
 Online sinds 11 jan. 2022 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving
We zoeken een leraar economie die leerlingen uit het zesde jaar BSO Restaurant en Keuken kan
begeesteren over het opstarten en runnen van een horecazaak.

Lesgeven in
Economie - toegepaste - PV
Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs - BSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd)

Jobgerelateerde competenties
Pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en
actualiseren
Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen,
examens, huiswerk, ...)
Klassenraden, leraarsraden, oudercontacten, examens, ... voorbereiden en coördineren
Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega's en ouders informeren tijdens
klassenraden, oudercontactavonden, ...
Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen
De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Persoonsgebonden competenties
Creatief denken (Inventiviteit)
Leervermogen hebben
Contactvaardig zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Plannen (= ordenen)
Omgaan met stress
Regels en afspraken nakomen
Resultaatgerichtheid

Plaats tewerkstelling
Hotel en toerismeschool Spermalie
Snaggaardstraat 15 15 8000 BRUGGE
Toon op kaart ()

Vereiste studies
BSO 3de graad Restaurant en keuken

Werkervaring
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Contract
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - van 11 januari 2022 tot 01 april 2022
Deeltijds - 6 uren per week, te presteren in 3 dagen
Dagwerk

Download matchingrapport (/api/vindeenjob/prive/matching/63734676/bijlage?ikl=4734)

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: nathalie.lannoye@spermalie.be
Per telefoon: 050335219
Persoonlijk aanmelden
Contact: Mevr. Lannoye Nathalie

PDF

Hotel en toerismeschool Spermalie
Snaggaardstraat 15 15, 8000 BRUGGE

VDAB-vacaturenummer: 63734676
Online sinds: 2022-01-11
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de
niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

