Bliv efterskolelærer på Gørlev Idrætsefterskole
Da vores årspraktikant fra Den Frie Lærerskole stopper med udgangen af skoleåret 17/18, søger vi efter en
eller flere medarbejdere, der blandt andet kan undervise i tysk og springgymnastik.
Personprofil
Du er klar til at præge udviklingen med lige præcis det, du brænder for og er dygtig til. Du kommer til at
indgå i et tæt samarbejde med skolens øvrige lærere. Måske kan du også undervise i andre fag? Vi vil gerne
høre mere om, hvad du har at byde på. Der vil ligeledes indgå tilsynsopgaver i stillingen. Du er et menneske,
der har lyst til at undervise og være med til at lede 164 unge mennesker gennem deres vigtigste
dannelsesår. Dine livsværdier harmonerer med værdierne på Gørlev Idrætsefterskole. Du er tydelig i din
kommunikation og har en stor lyst til at være med til at skabe en positiv ramme om et aktivt efterskoleliv.
Måske kender du allerede noget til efterskolemiljøet – måske har du selv været på højskole.
Efterskolen
Gørlev Idrætsefterskole har en alsidig profil, og vi har nogle særdeles gode fysiske rammer. Vi har plads til
164 elever, der alle går i 10. klasse. Du kan se frem til at arbejde på en efterskole, hvor fleksibilitet og
ordentlighed er blandt nøgleordene. Skolens værdigrundlag, beskrivelse af linjefag og andre informationer
kan findes på vores hjemmeside www.idraetsefterskolen.dk eller på Facebook
www.facebook.com/idraetsefterskolen
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte forstander Niels Skak Jensen på tlf. 30 23 50 71.
Om stillingen/stillingerne bliver på fuldtid, deltid eller som timelærer, har vi ikke lagt os fast på. Det
afhænger af den måde, vi samlet set kan sætte det stærkeste efterskolehold. Skriv om dine forventninger til
en fremtidig stilling.
Ansøgningsfrist onsdag 18. april. Send din ansøgning til forstander@idraetsefterskolen.dk
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 17.
Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Finansministeriet og
Lærernes Centralorganisation.

