Solliciteren in ons CLB
Vrij CLB regio Deinze telt meer dan 40 medewerkers. Samen helpen we mee aan de leerlingenbegeleiding van
13 600 kinderen en jongeren, die school lopen in Aalter, Deinze, De Pinte, Nazareth en Zulte. In totaal bedienen
we 33 basisscholen, 5 secundaire scholen en 3 scholen voor buitengewoon onderwijs.

Praktisch
•

•
•

De plaats van tewerkstelling is Vrij CLB regio Deinze, Kattestraat 22 te 9800 Deinze. Je moet je
zelfstandig kunnen verplaatsen naar onze scholen, op huisbezoek en naar vergaderingen.
Beschikken over een rijbewijs en een wagen is daarom aanbevolen.
We zijn verplicht om rekening te houden met diploma’s. De vereiste bekwaamheidsbewijzen
vind je hier: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
Het CLB is een onderwijsinstelling: medewerkers werken er aan dezelfde voorwaarden als
schoolpersoneel. In onze sector krijg je dus geen extralegale voordelen of bijkomende
vergoedingen voor extra prestaties en anciënniteit uit andere sectoren kan je niet inbrengen.
Onze lonen zitten echter goed t.o.v. andere welzijnssectoren. Wat je bij ons kan verdienen,
zoek je op via http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/. Onze vakantieregeling en
statuten zijn heel aantrekkelijk. Ook wordt het woon-werkverkeer d.m.v. fietsvergoeding en
openbaar vervoer terugbetaald.

Interesse?
•
•

•

•

Je kan steeds vrij solliciteren via dit formulier .
Bezorg na het invullen van dit formulier zeker je CV en motivatiebrief (als PDF-bestand en met
je naam duidelijk vermeld in de titel) aan sollicitatie@vclbarchipel.be Vermeld in je CV je
positieve referentie(s). Contactgegevens van bvb. een leidinggevende van een vorige
werkgever volstaan.
Elke brief wordt gedurende 2 schooljaren bewaard in de online databank van vzw Vrije CLB
Archipel, het samenwerkingsverband tussen Vrij CLB Aalst, Vrij CLB Meetjesland, Vrij CLB
Ninove, Vrij CLB Regio Deinze en Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen.
Wij maken systematisch onze specifieke vacatures bekend via de VDAB-website. Voor de
verdere selectieprocedure contacteren we telefonisch de kandidaten met het meest geschikte
profiel.

Diversiteit!
We geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team.
Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd,
geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team
mee te komen versterken.
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