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CVO VIVO en CVO Roeselare zijn lerende organisaties actief binnen het domein van het levenslang en
levensbreed leren, die in overleg met de regio opleidingen aanbieden met een hoge
referentiewaarde.
In een krachtig stimulerende omgeving creëert het CVO maximale kansen voor haar cursisten en
medewerkers. Ze ontwikkelt haar activiteiten en maatschappelijk engagement in een open en
motiverend klimaat en op een duurzame wijze.
CVO gelooft in de mogelijkheden van ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap,
etnische afkomst, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing.
Waarden: samen, professioneel, warmmenselijk, geëngageerd, beleving
Wij zoeken een gedreven medewerker voor een opdracht bij
Creo

1 LERAAR HEFTRUCK/REACHTRUCKCHAUFFEUR
(M/V)
Hij/zij krijgt de opdracht om de lessen HEFTRUCK in bedrijven of op eigen locatie te verzorgen op
vraag van de klant.

Wij bieden een (vervangings)contract.
Kan ook als aanvulling op zelfstandige activiteit of activiteit in loondienst.
PROFIEL:







Je hebt interesse en/of ervaring in het lesgeven
Je hebt kennis van didactische werkvormen en leermiddelen en bent bereid deze kennis up to
date te houden.
Je gelooft in de visie van levensbreed en levenslang leren voor elke burger.
Je hebt kennis van onderhoud en veiligheidsrichtlijnen ikv logistiek transport.
Je hebt kennis van goederenbehandeling.
Je hebt kennis elektrische transpallet, heftruck, reachtruck en /of stapelaar, hoogtewerker en/of
rolbrugbediener.

TAKENPAKKET:





Lesgeven heftruck/reachtruck
Didactische en praktische uitwerking en voorbereiding van de lessen.
Contacten met klant ikv voorbereiding lessen.
Voorbereiding lessenpakket.

PRAKTISCH :




Je bent bereid om les te geven in een flexibel werkregime.
Je bent bereid om in te spelen op de noden van de klant.
Je hebt een recente opleiding interne transportmiddelen gevolgd.






Je kan je verplaatsen over een ruime regio.
Je kan je vlot uitdrukken in het Frans.
Zelfstandige activiteit is een pluspunt.
In het bezit zijn van een pedagogisch diploma is een pluspunt.

COMPETENTIES :








Mondelinge communicatievaardigheden
Leergierig
Flexibel
Affiniteit in lesgeven aan volwassenen
Zelfstandig en planmatig werken
Klantgerichtheid
Orde en netheid

Sollicitatiebrief en CV digitaal bezorgen aan
kathia.goddeeris@creo.be voor 1/12/2017.

