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Ontdek jezelf. Begin bij je job.

Voor de Groep Humane Wetenschappen, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Talen  zoeken wij een

Ons aanbod
Wij bieden één of meerdere deeltijdse tewerkstellingen (voor een totaal van 35%) van bepaalde duur vanaf 1 september 2010 
voor 1 jaar. (mogelijk verlengbaar met 2 jaar)

Interesse?

Groep Humane Wetenschappen, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) talen - Spaans.

Praktijklector Spaans (m/v) - ABV201050

Ondersteuning van de werking van de SLO talen en van de SLO-titularis Spaans.

• Als praktijklector sta je de SLO-titularis bij in volgende domeinen: stagebegeleiding (trajectbegeleiding van studenten 
  uit de lerarenopleiding), assistentie bij praktijkgerichte opleidingsonderdelen, organisatie van nascholingen (in kader 
  van het Vliebergh-Senciecentrum), en algemene ondersteuning van de werking van de SLO.

Om in aanmerking te komen voor een aanstelling als praktijklector moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
• Je bent in het bezit van een licentiaat- of masterdiploma in een studierichting die toegang geeft tot de SLO waaraan je 
  verbonden zal zijn en hebt een C1 beheersingsniveau voor Spaans.
• Je bent in het bezit van het diploma van leraar, of geaggregeerde voor het secundair onderwijs (groep 2), of 
  geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt bij voorkeur minstens vijf jaar onderwijservaring in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs in het 
  vakgebied van de SLO.
• Je bent professioneel verbonden aan de onderwijswereld, en je hebt minstens een deelopdracht effectieve 
  onderwijspraktijk.
• Je kunt op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en slaagt erin je planning aan te passen in functie van 
  wijzigende omstandigheden. 
• Als coach formuleer je heldere verwachtingen en evaluaties en creëer je ontwikkelingsmogelijkheden voor de
   studenten.
• Je behartigt de belangen van de K.U.Leuven in directe contacten met de stagementoren en onderhoudt goede relaties
  met de betreffende stageplaatsen.   
• Je bent discreet en houdt vertrouwelijke gegevens zorgvuldig voor je. 
• Aangetoonde belangstelling voor en vertrouwdheid met (vak)didactische, vakoverschrijdende, algemeen 
  pedagogische en/of agogische onderwerpen strekken tot aanbeveling.
• Bijkomende ervaringen in onderwijskundige activiteiten (bijv. publicaties, organisatie van nascholingen…) vormen een
  meerwaarde.

Jouw functie

Jouw profiel

Surf naar http://www.kuleuven.be/vacatures en solliciteer online. 
Voor meer inhoudelijke informatie kan je contact opnemen met:
Prof. dr. K. Buyse, Kris.Buyse@arts.kuleuven.be,  tel:+32 16 324768  of avl@avl.kuleuven.be, 

De kandidaturen moeten binnen zijn op de Personeelsdienst uiterlijk op 31/05/2010.

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.




