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 De raad van bestuur van de vzw Don Bosco 
Onderwijscentrum 

heeft met ingang op 22 januari 2020 
een vacature voor een 

Technisch adviseur Grafische 
communicatie en media 

voor het Don Bosco Technisch Instituut 
School voor Wetenschap en Techniek 

Kortrijksesteenweg 1025 -9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
 
 
De vzw Don Bosco Onderwijscentrum is het schoolbestuur van 30 scholen (basis en 

secundair)  in Vlaanderen en Brussel met het gemeenschappelijk pedagogisch 
project van Don Bosco als basis en uitgangspunt. Meer informatie wordt geboden op 
www.dboc.be 
 
Het Don Bosco Technisch Instituut te Sint-Denijs-Westrem is een school voor 
Wetenschappen en Techniek, met een zeer breed aanbod van STEM-
studierichtingen TSO en BSO. 
De website www.donboscosdw.be biedt meer informatie. 
 
Wij bieden 

 een voltijds ambt Technisch adviseur grafische communicatie en media vanaf 1 
juni 2020; 

 de nodige autonomie bij de uitoefening van je functie; 

 ondersteuning door het directieteam, de collega’s van het middenkader, het 
schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst; 

 interne ondersteuning op het vlak van de administratie en boekhouding; 

 bezoldiging op basis van de weddeschalen van het departement Onderwijs; 

 kans op een vaste benoeming in de functie van Technisch adviseur, na een  

 aanstelling als tijdelijk. 
 
Voorwaarden 

 Je bent houder van een diploma van professionele bachelor of  een diploma 
secundair onderwijs. 

 Je behaalde het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid of bent bereid dit 
te behalen. 

 Je hebt affiniteit met het TSO-BSO-onderwijs.  

 Je voelt je uitgedaagd om als lid van het middenkader mee te werken aan de 
verdere uitbouw van een grote school. 

 Een specifieke opleiding in de sector of voldoende ervaring is vereist. 
 
Je profiel en opdracht 

 Je werkt op een positieve manier aan de realisatie van de doelstellingen die 
beschreven staan in de ‘Opdrachtenverklaring van het Katholiek Onderwijs in 
Vlaanderen’ en in het opvoedingsproject ‘Opvoeden met Don Bosco als gids en 
tochtgenoot’ . Je onderschrijft de doelstellingen en het pedagogisch project, en je 
concretiseert ze in de dagelijkse werking van de school. 

 Je bent voldoende technisch geschoold in de sector en hebt veel interesse voor 

je vakgebied.  
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 Je bent verantwoordelijk voor de grafische toepassingen en het drukwerk binnen 

de school. 

 Je draagt zorg voor kwaliteitsvol onderwijs en opvoeding in de afdeling, ten bate 
van de leerlingen.   

 Je hebt een leidinggevende, coachende en coördinerende taak. 

 Je bent (mede-)verantwoordelijk voor het pedagogisch-didactisch beleid van de 
afdeling in zijn verschillende aspecten. 

 Je bent bereid om je (verder) vertrouwd te maken met leerplannen en richtlijnen 
van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 Je werkt loyaal samen met het team van je afdeling, de directie, TA’s en andere 

leidinggevenden. 

 Je draagt bij tot het goed functioneren van de leerlingen en personeelsleden van 
je afdeling. 

 Je ondersteunt de personeelsleden van de afdeling in het dagelijks schoolleven 
en in hun professionele ontwikkeling. Je voert functionerings- en evaluatie-
gesprekken. 

 Je neemt je verantwoordelijkheid op ten aanzien van de gebouwen van de 
afdeling en het machinepark.  

 Je voert materiële, financiële en administratieve taken uit. 

 Je waakt over de toepassing van de regelgeving i.v.m. veiligheid en milieubeleid. 

 Je staat open voor vernieuwing en voor persoonlijke professionele ontwikkeling. 
 
Kandidaatstelling 
Je stuurt je sollicitatiebrief met motivering en curriculum vitae uiterlijk op 4 maart 
2020 naar Patrik Vergote, bestuurslid DBOC en voorzitter van de regioraad   
via mail naar patrik.vergote@dboc.be 
Elke kandidaatstelling wordt met discretie behandeld. 
 
Stappen in de selectieprocedure 
- Voor de kandidatuurstelling neemt de kandidaat best contact op met directeur 
Hannelore Dessein (0477 472785) om een afspraak te maken voor een gesprek, 
waarin meer informatie wordt gegeven over de school en de concrete taakinvulling. 
- De selectieprocedure omvat verder een schriftelijke proef in de week van 16 maart 
2020 en een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie op 23 maart 2020 in Don 
Bosco T.I. Sint-Denijs-Westrem. Deze commissie deelt zijn bevindingen en advies 
mee aan de regioraad, die een selectie maakt en voorlegt aan de raad van bestuur. 
- De raad van bestuur beslist en stelt de technisch-adviseur aan. 
 
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met directeur Hannelore 
Dessein (0477 472785 ) of met Patrik Vergote, voorzitter van de regioraad  
(0499 392864). 
 
 
Oud-Heverlee, 22 januari 2020 
 
 
 
Patrik Vergote, voorzitter regioraad   
Namens Didier Finet, voorzitter, en Bart Decancq, afgevaardigd-bestuurder 
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