
VACATURE
Leerkracht Noors

PCVO Moderne talen zoekt leerkrachten met ambitie, engagement, enthousiasme
en goesting!

Een job in het onderwijs is hard werken, iedere dag weer. Tegelijkertijd is het een job met
veel uitdaging en plezier! Ben jij de gedreven leerkracht die het verschil kan maken, dan
hoor jij thuis in ons enthousiaste team.

Vacature

▪ leerkracht Noors voor wervingsreserve

▪ aanvangsbegeleiding en ondersteuning door een coördinatorenteam

▪ vakantie: je hebt recht op de wettelijke schoolvakanties

▪ bezoldiging: afhankelijk van je bekwaamheidsbewijs word je bezoldigd op basis

van de overeenkomstige salarisschaal binnen het onderwijs

▪ extra voordelen: vergoeding woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer)

Diplomavereisten

Je behaalde minimum:
▪ een masterdiploma
▪ een bachelordiploma
▪ een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (pluspunt)
▪ een buitenlands diploma→ NARIC



Profiel

▪ Je hebt bij voorkeur ervaring in het (volwassenen)onderwijs.
▪ Je bent flexibel en hebt geen problemen met avondwerk.
▪ Je werkt nauwkeurig en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke

vaardigheden.
▪ Je kan zelfstandig werken, maar je bent ook een teamspeler en je overlegt

regelmatig met je collega’s.
▪ Je beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.

Wat verwachten wij van jou als leerkracht?

▪ Je onderwijst de taal op een communicatieve manier.
▪ Je moedigt de cursisten aan om veel te spreken in de les.
▪ Je weet binnen een diverse klasgroep te differentiëren.
▪ Je past verschillende (digitale) werkvormen toe.
▪ Je zorgt voor een gevarieerde lesinhoud die de cursisten weet te boeien.
▪ Je waakt erover dat het doelenkader gerealiseerd wordt zowel tijdens de lessen

als in de evaluatiepraktijk.

Wie zijn wij?

▪ groot centrum voor volwassenenonderwijs
▪ cursusaanbod Nederlands als tweede taal in vier richtgraden
▪ cursusaanbod 17 verschillende talen
▪ hoofdvestiging in Hasselt
▪ ook lesplaatsen in Maasmechelen en Voeren
▪ lessen in de voormiddag, namiddag en avond
▪ www.modernetalen.be

Plaats tewerkstelling

PCVO MODERNE TALEN HASSELT
Gouverneur Verwilghensingel 1B
3500 HASSELT

Hoe solliciteren?

Bezorg ons je cv en je motivatiebrief.

via e-mail: joke.husson@modernetalen.be
contact: Joke Husson - medewerker Personeelszaken


