Solliciteren in ons CLB
Sedert 1938 pionieren wij met leerlingenbegeleiding in Eeklo. Voortbouwend op deze innovatieve
traditie, groeiden we uit tot een dynamisch en slagkrachtig centrum voor leerlingenbegeleiding in en
voor het Meetjesland. Met 35 CLB-medewerkers helpen wij mee aan de leerlingenbegeleiding van 12
500 kinderen en jongeren. Zij zijn leerling van 36 basisscholen en 9 secundaire scholen in het
Meetjesland. Daarnaast is het CLB ook een voorziening Jongerenwelzijn, met een team van 5
medewerkers, die o.a. casemanagement en contextbegeleiding opnemen binnen de rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp.

Praktisch
 De plaats van tewerkstelling is Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14 te 9900 Eeklo. Je moet je
zelfstandig en met eigen vervoer kunnen verplaatsen naar onze scholen, naar huisbezoek, naar
vergaderingen die buiten Eeklo plaats vinden. 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://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vereist-bekwaamheidsbewijs .
Het CLB is dus een onderwijsinstelling: medewerkers werken er aan dezelfde voorwaarden als
personeel van een school. Hier kan je opzoeken wat je bij ons kan verdienen: http://dataonderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/ . Houd er rekening mee dat je er in onze sector geen
bijkomende vergoedingen zijn voor extra prestaties of extralegale voordelen. Daarnaast kan je je
anciënniteit vanuit andere sectoren niet inbrengen. Daar tegenover staat dat lonen t.o.v. van
andere welzijnssectoren goed zitten. Ook onze statuten en vakantieregeling, blijken in de praktijk
aantrekkelijk te zijn. Voor het woonwerkverkeer, worden fietsvergoeding en openbaar vervoer
terugbetaald.
Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en werkomstandigheden kan je krijgen bij Jana
Neirynck, stafmedewerker (09 376 70 50 of jana.neirynck@vclbmeetjesland.be ).

Interesse?
 Je kan vrij solliciteren. Bezorg je sollicitatiebrief aan jana.neirynck@vclbmeetjesland.be . Van
zodra we iemand nodig hebben, nodigen we maximum 4 mensen uit op basis van de ingestuurde
CV’s en motivatiebrieven voor de verdere selectieprocedure.




Je kan solliciteren via VDAB-databank . Wij maken systematisch onze vacatures bekend via de
website van de VDAB.
Je beschikt over een positieve referentie. Dit hoeft niet een document te zijn. Contactgegevens
van b.v. een leidinggevende van een vorige werkgever volstaan. Je vermeldt deze in het CV.

Diversiteit!
Vrij CLB Meetjesland zet in op 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.

