Engageret matematiklærer søges til Egtved Skole
Om jobbet
Her er det sejt at lære – her er det sejt at undervise.
Er du frisk til at tage springet, så er drømmejobbet her til dig, der brænder
for fagene matematik, historie og natur/teknologi. Sidstnævnte i nye lokaler.
Vi søger en lærer til matematik i 5. årgang og historie og de naturvidenskabelige fag i 5., 6. og 7. årgang samt alm. skolefag.
Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. oktober 2018 eller
snarest muligt.
Vi forventer af dig
 At du har linjefag i matematik, historie og natur og teknik eller lignende naturvidenskabelige fag.
 At du har stærk vilje til at arbejde med synlig læring (se
www.egtvedskole.dk)
 At du har lyst til at undervise på en skole, der er utraditionelt organiseret og har lyst til at tage den udfordring op, det er at arbejde på en
lærings- og udviklingsorienteret skole. Se www.egtvedskole.dk
 At du er engageret og har fokus på elevernes læring
 At du har relationskompetencer og er en stærk klasseleder
 At du har en anerkendende tilgang til børn og unge
 At du har lyst til at være kontaktlærer for en gruppe elever
 At du har opmærksomhed omkring elevernes forskellige behov og
dermed den inkluderende undervisning
 At du er robust og udviser ansvarlighed
 At du har en humoristisk sans
 At du har lyst til socialt samvær med kolleger
Vi tilbyder dig
 En skole hvor lærerne max underviser 26 lek/uge.
 En skole med mange gode faciliteter bl.a. nye sciencelokaler, et nyt
idræts- og multicenter og renoverede håndværk- og designlokaler. I
2019 kommer desuden ny svømmehal.
 En skole hvor alle har deres egen forberedelsesplads med iPad og
computer, og hvor medarbejderne har fleksibel arbejdstid.
 Et uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi har det godt med hinanden.
 Et samarbejde med dygtige og engagerede medarbejdere.
 En skole med særlig fokus på elevernes læring. Undervisningen planlægges i et tæt samarbejde og foregår på hold
 En skole med klare forventninger til ”Den gode pædagogiske medarbejder” – se www.egtvedskole.dk under ”Ledige stillinger” og skolens
profil på https://prezi.com/p/yksribuyjur3/.
 En skole med en positiv og interesseret forældrekreds
 En åben skole, der bl.a. har gang i samarbejdet med Musikskolen, Naturstyrelsen, Ungdomsskolen, DGI og en tysk skole.
 En skole vi er stolte af 
– her har vi holdånd, og her er det sejt at lære
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling.
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.
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Om os
 En spændende og udviklingsorienteret skole med 430 elever, ca. 40
lærere og 8 pædagoger.
 En skole med et inkluderende læringsmiljø med mange positive elever,
hvor fagligheden, ”de bløde værdier” og elevens trivsel prioriteres højt
i hverdagen.
 En skole der i særlig grad har fokus på kvalitet og synlig læring i undervisningen
 En skole der arbejder i forpligtende team
Flere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger:
Skoleleder Villy Raahauge tlf.: 75 55 17 33 – 20 48 17 33
Viceskoleleder Henriette Vendelbo Eriksen tlf.: 75 55 17 33 – 29 67 15 14
Afdelingsleder Stefan Ehrich tlf.: 75 55 17 33 – 61 13 63 96
Link til egen hjemmeside:
Du kan læse mere om os på www.egtvedskole.dk
Ansøgningsfrist
Tirsdag d. 18. september 2018
Vi har ansættelsessamtaler torsdag den 20. september
Børneattest og offentlig straffeattest
Vi indhenter både børneattest og offentlig straffeattest.
Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk
at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt.
partner. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.
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