
 

  

 
 

VACATURE TECHNISCH ADVISEUR DBSO (m/v) 

 
 

Sint Jozef Geel (SJG) heeft een halftijdse vacature voor de functie van technisch adviseur (m/v) 
in het Centrum Deeltijds Onderwijs met ingang van 1 september 2022.  

SJG is een ‘bovenbouwschool’ met (D)BSO-TSO-studierichtingen in 5 departementen, nl. 
Agro- en biotechnologie, Hout – Bouw (W&T), Mechanica – Elektriciteit (W&T), Voeding en 
horeca en het CDO. SJG organiseert eveneens een Onthaalklas voor Anderstalige 
Nieuwkomers. 
 
 

Uw opdracht 

Als technisch adviseur (m/v) ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvolging van 
alle materiële, pedagogische en organisatorische aspecten van de beroepsgerichte 
opleidingen binnen het Centrum Deeltijds Onderwijs. Deze beroepsgerichte opleidingen 
situeren zich zowel binnen de harde als de zachte sector. De technisch adviseur (m/v) draagt 
bij tot de optimale ondersteuning van de gegeven vakken, het algemeen welzijn, de 
ontplooiing van de leerlingen en het realiseren van het pedagogisch project van de school.  
Als technisch adviseur werk je mee aan de verdere uitbouw van duaal leren binnen het CDO.  
 

Wat wij verwachten 

 U heeft affiniteit met de jongeren van het Centrum Deeltijds Onderwijs.  
 U heeft flexibel en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.  
 U kan zeer goed samenwerken in teamverband. 
 U bent vertrouwd met herstelgericht werken.  
 U hebt leidinggevende en organisatorische kwaliteiten. 
 U hebt een duidelijk engagement voor het veiligheids-, gezondheids- en 

welzijnsbeleid. 
 U werkt loyaal samen met de coördinator DBSO en het middenkader van het CDO. 
 

 
Vereist bekwaamheidsbewijs 

 Je beschikt ten minste over een diploma van hoger secundair onderwijs + bewijs van 
pedagogische bekwaamheid 

Opmerking: relevante ervaring in het onderwijs is een pluspunt. 

 

Wij bieden 

 Een tijdelijk contract van bepaalde duur in het ambt van technisch adviseur waarin u na 
verloop van tijd benoemd kan worden. 

 Een verloning volgens de weddeschaal barema onderwijs in functie van diploma en nuttige 
ervaring.  

 Mogelijkheid om opleidingen te volgen. 
 Afhankelijk van je relevante ervaring en/of opleiding kan dit aangevuld worden tot een 

voltijdse betrekking. 



 

  

 
Je hebt interesse: 
Stuur uiterlijk voor vrijdag 24 juni 2022 uw motivatiebrief met CV via mail naar de schooldirecteur 
van Sint Jozef Geel, t.a.v. Bob Heylen: bob.heylen@kogeka.be. Weerhouden kandidaten worden 
uitgenodigd voor een gesprek met de beoordelingscommissie in de week van 27 juni 2022. 
 
Indien u meer informatie wenst over de functiebeschrijving of het pedagogisch project, dan kan dat 
opgevraagd worden per mail bij karen.verbeek@kogeka.be.  
 
 

Bob Heylen 

Directeur Sint Jozef Geel 

 


