
VACATURE: Lesgever (M/V) piano bij Click-Track 

 Over ons  

Click-Track is een stillaan een begrip in Lierde/Geraardsbergen/ Ninove/ Zottegem en omstreken als privé 
muziekschool annex muziekwinkel. Gelegen in de Vlaamse Ardennen, in een landelijke omgeving die voor 
elkeen inspirerend kan werken en een ontmoetingsplaats waar muzikanten zich thuis voelen en de kans 
krijgen hun talent te ontwikkelen -> neem gerust een kijkje op  

www.click-track.be of onze facebookpagina clicktrackmusic  

Over de functie  

Lesgever piano. We bieden jou naar keuze lesopdrachten van vier uren per week op woensdagnamiddag  
(kan uitgebreid worden, we vragen ook steeds bij voorkeur onze eigen lesgevers om afwezige collega 
pianolesgevers te vervangen) - mogelijkheid om je ervaring als lesgever te verruimen of te verwerven als je 
de ervaring nog niet hebt en dit in een gemoedelijke sfeer eigen aan Click-Track en tal van fijne collega’s 
die je graag bijstaan indien nodig, de lessen zijn individueel, jij vult zelf in hoe je die geeft, wij kunnen je 
helpen met didactisch materiaal waar nodig.  

Wie zoeken we?  

Een hogere muziekopleiding hebt genoten of ermee bezig bent of dat je door je ervaring als muzikant 
competent bent voor deze functie (je hoeft niet noodzakelijk ervaring te hebben als lesgever, hierin 
kunnen we jou begeleiden, maar je moet dit uiteraard wel graag willen) - je inlevingsvermogen hebt met 
de leerlingen (van jong tot minder jong) - je graag en spontaan meewerkt in team! 

Met de auto kunnen komen is interessant – het station is op 2,4km afstand – graag fietsen kan ook een 
voordeel zijn  (na overleg kunnen we kijken of we fiets kunnen zetten aan station) – lesmateriaal kan in het 
lokaal gelaten worden. 

Wat bieden wij jou?  

-lesopdracht (aantal uren/ dagen) in overleg -competitieve vergoeding (op zelfstandige basis of via Smart 
of andere instantie naar keuze) -leuke leslokalen! (koffie / thee) 
-extra voordelen in ozne muziekshop 

-topcollega's -familiale sfeer  

Hoe kan jij deel uitmaken van ons team en nog meer te weten komen?  

CV en motivatie naar info@click-track.be of telefonisch 's avonds naar 0477 44 49 42 (Vicky) of kom 
gewoon even langs: Sint-Jansplein 14 Hemelveerdegem (Lierde)  

Hopelijk tot snel! Wouter en Vicky  


