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Lesgever tandartsassistent
Functieomschrijving
Volwassenenonderwijs Kisp biedt een breed aanbod aan competentieontwikkelende en diplomagerichte opleidingen. Jaarlijks volgen meer dan 15.000
unieke cursisten in verschillende campussen één of meerdere opleidingen.
Cursisten kunnen bij Kisp terecht voor zowel competentie-ontwikkelende als
diplomagerichte opleidingen. Een 650-tal personeelsleden zet zich dagelijks in om
een kwaliteitsvol aanbod te realiseren in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en
Antwerpen.
Volwassenenonderwijs Kisp is op zoek naar een lesgever Tandartsassistent

Locatie
Holstraat 62, 9000, Gent

Plaatsing vacature
juni 17, 2022

Functieomschrijving
Vanaf september 2022 zoeken we een lesgever voor onze locatie in Gent binnen
onze TKO opleiding. Volume opdracht is afhankelijk van de opgenomen modules.
Ongeveer 80% (18/22).
Locatie: GENT
– Moment: woensdag- en vrijdagvoormiddag of dinsdag- en donderdagvoormiddag
(8u40-12u20)
– Moment: woensdag en vrijdagnamiddag of dinsdag en donderdagnamiddag
(12u50-16u30)

Profiel
Een opleiding bachelor verwant met de functienaam of gelijkwaardig, bij
voorkeur aangevuld met een specifieke lerarenopleiding
Model 2: bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
Communicatief, sociaal en contactvaardig
Graag in teamverband werken

Jobgerelateerde competenties
Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden
overbrengen
Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen
(verloop, inhoud, …)
Evaluaties (oefeningen, praktische werken, examens, …) verbeteren
De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
Kennis overbrengen aan cursisten

Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren
Creativiteit
Communiceren
Verantwoordelijkheid
Resultaatgerichtheid
Digitaal denken
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Diversiteit
Kritisch denken
Zelfstandigheid
Samenwerken
Flexibiliteit

Aanbod
Contract van bepaalde duur, met mogelijkheid tot verlenging mits positieve
evaluatie
Aanwerving in leraarsuren secundair volwassenenonderwijs
Verloning volgens barema van toepassing in onderwijs
Terugbetaling woon-werkverkeer indien openbaar vervoer of fiets

Waar en hoe solliciteren?
Vestigingsplaats van Cvo Kisp
HOLSTRAAT 62 9000 GENT
Via e-mail: patricia.henrist@kisp.be

Contact: Mevr. Patricia Henrist

Voor bijkomende informatie over de functie kunt u terecht bij Patricia Henrist,
opleidingsverantwoordelijke
Tandartsassistent, patricia.henrist@kisp.be
Sollicitaties bestaan uit een
gemotiveerde brief met CV.
Solliciteren kan tot 31 augustus 2022.
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