Het GTI Mortsel is een bruisende school met hoogstaande opleidingen in ASO, TSO en BSO.
450 leerlingen kiezen bewust voor deze school en stromen na afstuderen door naar hoger onderwijs
of naar de arbeidsmarkt. Een enthousiast team staat elke dag klaar om deze jongeren voor te bereiden
op hun toekomst. De school wil warm, zorgzaam maar ook consequent zijn. Het onderwijs in het GTI is
kwaliteitsvol en vindt plaats in zeer goed uitgeruste klaslokalen en ateliers.

Wij zoeken een

Technisch Adviseur Coördinator
•
•
•
•

Voltijds met flexibel uurrooster
Aanstelling in het bevorderingsambt van technisch adviseur coördinator
Vacante betrekking, met proeftijd van 2 jaar, indiensttreding vanaf 1 september 2022
Wervingsreserve wordt aangelegd

Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•
•

In samenspraak met de directeur en het directieteam zorg je voor een gedragen onderwijskundig beleid, vanuit het pedagogisch project, hierbij
inbegrepen de evaluatie van de onderwijskwaliteit.
Je voert mee het beleid op het vlak van fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving.
Je formuleert investeringsvoorstellen aan het schoolbestuur, waarbij je een gezond en evenwichtig financieel beleid voert.
Je installeert een cultuur van leren en vernieuwen in de verschillende structuuronderdelen.
Je bewaakt de kwaliteitsvolle organisatie van alle vormen van werkplekleren.
Je voert het personeelsbeleid voor de technische en praktijkvakken en fungeert als evaluator van de leerkrachten technische en praktijkvakken.
Je beheert de uitrusting van de praktijklokalen en je bent verantwoordelijk voor de planning, aankoop en beheer van materialen, gereedschappen
en grondstoffen, nodig voor de leerplanrealisatie van de praktijkvakken.

Profiel
•
•
•
•
•

Je beantwoordt aan de juiste diplomavereisten, die je hier kan vinden: data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen
Je hebt aantoonbare en nuttige onderwijservaring
Je communiceert helder, gericht en transparant
Je bent een sterke netwerker, in functie van contacten met bedrijven en organisaties
Je bent sterk in het coachen van mensen, je bent stressbestendig en organisatorisch sterk

Sollicitatieprocedure
•
•
•
•
•

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de onderwijscoördinator: sigrid.jaeken@mortsel.be
Eerste selectie op basis van cv
Online schriftelijke proef op dinsdag 17 mei van 13.00 tot 15.00 uur
Indien geslaagd volgt een gesprek eind mei, en een bindend ontwikkelingsassessment
Solliciteren kan tot en met 15 mei 2022 via www.jobsolutions.be/register/11786-49.

