De VSV zoekt een halftijdse lesgever
secundair onderwijs
voor het geven van Verkeersweken
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét vormingscentrum voor verkeer en mobiliteit in
Vlaanderen. De VSV is uitgegroeid tot een echte netwerkorganisatie. Onze missie is duidelijk: ‘mensen
slimmer maken op het vlak van verkeer en mobiliteit’. Om deze missie in de praktijk om te zetten, bieden
we een uitgebreid vormingspakket en tal van projecten en acties aan voor verschillende doelgroepen.
Team Verkeers- en Mobiliteitseducatie (VME) heeft een aanbod voor het kleuter-, lager, secundair, en
hoger onderwijs en voor mensen die vanuit persoonlijke interesse rond het thema werken, bijvoorbeeld
verkeersouders. Het aanbod bestaat o.a. uit praktische opleidingen, handige educatieve materialen rond
voetgangers - en fietstraining en leuke projecten rond verkeersveiligheid en gedrag. Eén van de projecten
in het secundair onderwijs is de Verkeersweken.
Meer info over onze organisatie vind je op www.vsv.be. Voor de projecten en initiatieven van VME kan je
terecht op www.verkeeropschool.be.
Lesgever Verkeersweken secundair onderwijs – regio Antwerpen
Jouw uitdaging
Verkeersweken bestaan uit ervaringsgerichte workshops rond belangrijke verkeersthema's, aangepast aan de leeftijd
en leefwereld van de jongeren. Een verkeersweek kan aangevraagd worden door een gemeente, politiezone,
scholengemeenschap of school. Zij staan in voor een aantal praktische zaken, de VSV komt ter plaatse met lesgevers
en alle nodige didactische materialen. Om deze Verkeersweken te kunnen aanbieden, zijn we op zoek naar een
halftijdse lesgevers voor de regio Antwerpen.
In een team van twee lesgevers geef je een hele week in je regio praktijkgerichte workshops aan leerlingen uit het
secundair onderwijs, telkens op een andere locatie. Je hebt hiervoor een bestelwagen met materiaal ter beschikking.
Je geeft in de eerste graad o.a. praktijklessen fietsen in groep, fietstechnieken, zichtbaarheid.
Je geeft in de tweede graad o.a. workshops rond dode hoek, gevaarherkenning, gedrag, attitude en
afleiding.
Je geeft in de derde graad o.a. workshops rond rijden onder invloed, gordeldracht en snelheid.

Je taken
-

Je zorgt voor een vlotte organisatie op school:
o goede communicatie met de contactpersoon op school
o alle materialen tijdig klaarzetten
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-

Je geeft workshops aan de jongeren van de verschillende graden.
Je evalueert workshops en geeft feedback.
Je houdt de bestelwagen ordelijk.

Jouw profiel:
-

Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een pedagogische richting of in
sociaal/maatschappelijk werk.
Je werkt graag met jongeren tussen 12 en 18 jaar en hebt bij voorkeur ervaring met het lesgeven aan die
doelgroep.
Je hebt een rijbewijs B. Je bent een veilige en hoffelijke chauffeur.
Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen.
Je bent enthousiast en contactvaardig.
Je geeft graag les en je kan goed samenwerken in teamverband.
Je bent stipt, weet van aanpakken en je kan snel anticiperen op onverwachte situaties (bv. problemen van
logistieke aard).
Je kan vlot overweg met de courante Office-toepassingen (Word, PowerPoint, Outlook).
Je kan je vinden in ons profiel (zie hieronder).

-

Ons profiel
De VSV hecht veel belang aan een goede organisatiecultuur. Ons recept daarvoor is CHIPS:
C

orrect

H

ongerig

I

nteger

P

assie

S

lim

We zijn betrouwbaar. Iedereen kan op ons rekenen en VSV’ers kunnen op elkaar
rekenen.
We hebben honger, honger naar een duurzame en veilige samenleving. Daar willen
we aan werken.
We doen wat we zeggen. Als we duurzaam en verkeersveilig verplaatsingsgedrag
promoten, gedragen we ons zelf zo ook.
We hebben goesting om te komen werken! Waarom? Omdat we dingen kunnen en
mogen doen die wel degelijk het verschil maken.
En natuurlijk zijn we slim, en we willen dat ook blijven. We zijn dan ook niet te
beroerd om kritisch te zijn voor onszelf en we staan open voor ieders ideeën.

Ons aanbod
-

-

een dynamische organisatie die rekening houdt met de inbreng van het personeel
recht op vorming en opleiding
een halftijdse betrekking, je geeft een week workshops, de week nadien ben je thuis
een contract van onbepaalde duur
een interessante bezoldiging met bovendien:
o volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
o fietsvergoeding
o maaltijdcheques
o groepsverzekering
o hospitalisatieverzekering
een interessante vakantieregeling
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-

indiensttreding: 20 augustus 2018

Hoe solliciteren?
Bezorg ons je motivatiebrief en cv via sollicitaties@vsv.be vóór vrijdag 27 april 2018.
De eerste selectieronde vindt plaats op maandag 7 mei 2018.
Voor meer inhoudelijke inlichtingen, neem contact op met: kim.jacobs@vsv.be of 015 44 61 35.
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