
 

 

www.creo.be 

CVO Creo is een lerende organisatie actief binnen het domein van het levenslang en levensbreed 

leren. In overleg met regionale partners bieden we opleidingen aan met een hoge referentiewaarde. 

In een krachtig stimulerende omgeving creëert ons CVO maximale kansen voor cursisten en 

medewerkers. We ontwikkelen activiteiten en maatschappelijk engagementen in een open en 

motiverend klimaat en dit op een duurzame wijze. 

CVO Creo gelooft in de mogelijkheden van ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, 

handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of levensbeschouwing. 

Waarden: innovatief, professioneel, warmmenselijk 

Wij zoeken een gedreven medewerker voor een opdracht bij  

Creo 

Campus Roeselare 

1 LEERKRACHT Post- en Pakketmedewerker (M/V) 

Hij/zij krijgt de opdracht om potentiële werknemers van Bpost op te leiden. 

Project ism met Bpost. 

 

Wij bieden een contract voor 18/20sten vanaf 1/02/2021 tot 31/08/2021. 

Verloning volgens diploma en conform de weddeschalen van departement onderwijs.  

 

 PROFIEL: 

 Je hebt interesse en/of ervaring in het onderwijs; lesgeven aan volwassenen. 

 Je hebt kennis van didactische werkvormen en leermiddelen en bent bereid deze kennis up to 

date te houden. 

 Je hebt ervaring in het geven van afstandslessen; ICT vaardigheden zijn up to date.  

 Je gelooft in de visie van levenslang en levensbreed leren voor elke burger.  

 Je hebt een passie voor logistiek en verkoop. 

 Je kan je inleven in de belevingswereld van kansengroepen/werkzoekenden. 

 Ervaring met coaching op de werkvloer is een troef.  

 Kennis en ervaring in lesgeven binnen Volwassenonderwijs, studiegebied Logistiek en 

verkoop, opleiding polyvalent verkoper is een grote troef.  

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/secundair-volwassenenonderwijs-logistiek-en-

verkoop 

TAKENPAKKET:  

 Lesvoorbereidingen maken op basis van leerplannen volwassenenonderwijs. De modules van 

Polyvalent verkoper afstemmen op de beoogde competenties voor het profiel van ‘Post en 

Pakketmedewerker’.  

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/secundair-volwassenenonderwijs-logistiek-en-

verkoop 

 Lesgeven op professionele manier, in contact en op afstand. 
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 Aanbrengen en trainen van bedrijfsspecifieke vaardigheden en attitudes op de werkvloer : 

communicatie, registratie, rapportering, klantgerichtheid, … 

 Aanbrengen en eigen maken van bedrijfsspecifieke kennis 

 Cursisten individueel en in groep begeleiden 

 Cursisten evalueren  

 Leertrajecten cursisten opvolgen en bijsturen 

 Begeleiding van stages 

 Deelname overlegmomenten 

 Ontwikkelen lesmateriaal 

 Correct administratief registreren van aanwezigheden, evaluaties,… 

 

PRAKTISCH :  

 Je hebt een bekwaamheidsbewijs (VE) voor de opleiding polyvalent verkoper  

https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/tabel.aspx?s=opleiding&niv=VWO&id=338 

 Je bent flexibel inzetbaar. 

 Je bent bereid prestaties te leveren in augustus. 

 

COMPETENTIES  

 Vakbekwaamheid 

 Didactische vaardigheden  

 Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 

 Leergierig 

 Flexibel 

 Affiniteit met opleidingen binnen ‘Logistiek en Verkoop’ 

 Geloven in de visie en opdrachtverklaring van Creo 

 Zelfstandig en planmatig werken 

 

Solliciteren  

Sollicitatiebrief en CV digitaal bezorgen aan 

Kathia Goddeeris 

Kathia.goddeeris@creo.be 

Asap, ten laatste 14/01/2021 
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