VACATURE

MOEV zoekt een

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER
VERKEERSVEILIGHEID (M/V)
MOEV ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol, gestructureerd
bewegings- en sportbeleid uit te bouwen én in te bedden
in hun gezondheidsbeleid. Zo ontstaat er een bewegingsrijke
schoolcultuur.
Het MOEV-bewegingskompas inspireert scholen om een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten te realiseren.

MOEV jij ook met ons mee?
M – Motivatie – MOEV brengt leerkrachten samen want samen werkt motiverend en verbindend.
O – Ondersteuning – De MOEV-schoolondersteuners activeren de school om het bewegingsbeleid kwalitatief uit te bouwen. Ze bieden tips, stellen educatieve materialen, activiteiten
en projecten voor als bewegingsinitiatieven tijdens de schooldag.
E – Expertise – MOEV is dé door de Vlaamse overheid erkende organisatie voor beweging in
onderwijs. Jarenlange ervaring in het werkveld, dicht bij de leerkrachten en de leerlingen, levert
heel wat professioneel advies op.
V – Vernieuwing – Vlaanderen – Vitaliteit – MOEV kiest voor de weg van vernieuwing om te komen
tot een prikkelend, activerend aanbod voor alle Vlaamse scholen.

Je functie
Als medewerker verkeersveiligheid ben je ‘fietsmeester’ voor het project ‘Meester op de Fiets’.
Je trekt met een aantrekkelijke en kindvriendelijke materialenset naar de basisscholen in WestVlaanderen om de leerkrachten actief te helpen bij de fietsvaardigheidstraining van hun leerlingen.

Je profiel
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde geen diploma secundair onderwijs (max. 5de jaar ASO, TSO of KSO afgewerkt
max. 6de jaar (D)BSO afgewerkt).
Je staat open voor nieuwe ervaringen en het opdoen van nieuwe kennis.
Je hebt (of ontwikkelt) belangstelling voor de verkeersveiligheid van fietsers.
Je bent zelf een vaardige fietser.
Je bent dynamisch, loyaal en respecteert de procedures.
Je neemt initiatief en hebt voldoende zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent een kei in organiseren.
Je bent sociaal en kunt goed overweg met kinderen.
Je werkt graag buiten en houdt van een afwisselende job.
Je bent vaardig met de computer.

Voor een job als medewerker verkeersveiligheid kom je in aanmerking als:
•
•
•
•
•
•
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je
je
je
je
je

niet meer leerplichtig bent
jonger bent dan 26 jaar
laaggeschoold bent
voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag
politieke en burgerlijke rechten bezit
medisch geschikt bent

Laaggeschoolden zijn personen die NIET in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs.
Dit betekent dat je:
•
•
•
•
•

niet slaagde voor het 2de jaar van de 3de graad ASO, KSO of TSO
niet slaagde voor het 3de jaar van de 3de graad BSO
maximaal een getuigschrift hebt van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) volgde
buitenlands onderwijs volgde (niet alle categorieën!)

ERVARING & VOORWAARDEN
Talenkennis: goede kennis van het Nederlands.
Ervaring: geen werkervaring vereist.
In het bezit zijn van een rijbewijs type B.

WIJ BIEDEN JE
• een uitdagende, boeiende én afwisselende job
• een aangename en vlotte werksfeer in een dynamisch team
• een voltijds contract van één jaar als startbaner (dagwerk – zo spoedig mogelijk) – mogelijkheid
tot verlenging
• een opleiding op de werkvloer (daarnaast kun je deelnemen aan studiedagen van het Ministerie
van Onderwijs en Vorming)
• een loon volgens barema 229 onderwijs
• uitgebreide opleidingsmogelijkheden (behalen diploma secundair onderwijs)

PLAATS TEWERKSTELLING
Provinciaal secretariaat West-Vlaanderen, Stoomtuigstraat 28, 8830 Hooglede (Gits)

INTERESSE?
Bezorg je motivatiebrief met cv aan Leen Van Looy, coördinator MOEV West-Vlaanderen, via mail naar
leen.vanlooy@wvl.moev.be. Gebruik “vacature fietsmeester” als referentie.
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact nemen op het telefoonnummer
051/26 50 30.

www.moev.be

