VCLB Meetjesland is een dynamisch en slagkrachtig centrum voor leerlingbegeleiding. Met 35
CLB-medewerkers helpen wij mee aan de leerlingbegeleiding van 13 000 kinderen en jongeren
in het Meetjesland. Zij zijn leerling van 36 basisscholen en 9 secundaire scholen in het
Meetjesland. Meer info over onze organisatie vindt u op deze site
Spontaan solliciteren mag: ofwel per post, ofwel elektronisch.
Volgende punten zijn belangrijk bij uw spontane sollicitatie.


Diplomavereisten : voldoet uw diploma voor een tewerkstelling in ons CLB
(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Bekwaamheidsbewijzen.htm) ?



Kan u zich verplaatsen met een eigen voertuig ? Om uw verplaatsingstijd beheersbaar te houden
bent u bij voorkeur woonachtig in of aan de rand van het Meetjesland. Gent en Brugge blijken in
de praktijk ook goed haalbaar.



Wat is uw motivatie om in een CLB te werken ? In ons CLB ?



Uw CV ?

Ik beoordeel uw spontane sollicitatie vooraleer in ons bestand op te nemen op hogervermelde punten.
U krijgt een bericht of u wordt weerhouden.
Als ik iemand nodig heb voor een functie, kijk ik ook steeds in mijn map met sollicitatiebrieven. Ik
neem verder contact met u op als uw CV en kandidatuur mij geschikt lijkt voor de gevraagde functie.
Ik bel u dus op om te horen of u beschikbaar bent en of u over een wagen beschikt. In mijn
werkingsgebied is het helaas niet mogelijk om zonder eigen wagen te werken. In dit eerste telefonisch
contact beschrijf ik ook al kort de job en de functievereisten. Bent u nog steeds geïnteresseerd, dan
maken we een afspraak.
Denk er dus zeker aan uw GSM-nummer en e-mailadres te vermelden.

Na de schriftelijke voorselectie en het telefonisch contact, volgt er een persoonlijk gesprek, waarbij
ook de teamleider kan aanwezig zijn.

Ik klasseer sollicitaties per werkjaar. Dus het kan geen kwaad om in september van een nieuw
schooljaar opnieuw te kandideren.

Bedankt voor de interesse in ons CLB !

Met vriendelijke groet,

Tom Walgraeve, directeur

