Bliv en del af holdet!
På Gørlev Idrætsefterskole er der fart over feltet. Med udgangen af skoleåret siger vi farvel til en årspraktikant samt to kollegaer, der skal på pension. Derfor søger vi 2-3 nye lærere pr. 1. august 2019. Der er mulighed
for fuldtidsansættelser eller deltidsansættelser. Udover tilsynsopgaver og
kontaktlærerfunktion skal disse fag dækkes:
•
•
•
•
•

Linjefaget håndbold
Linjefaget badminton
Tysk
Dansk
Matematik

Vi forventer, at du…
•
•
•
•
•
•

er klar til at præge udviklingen med lige præcis det, du brænder for og
er dygtig til.
har lyst til at arbejde nærværende med de vidunderlige, dejlige og
bøvlede teenagere.
kommer til at indgå i et tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.
har livsværdier, som harmonerer med efterskolens værdier engagement, ansvarlighed, fællesskab og trivsel.
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 allerede kender noget eller måske endda meget til efterskolemiljøet.

Hvad indeholder pakken til dig…
•
•
•
•

164 forventningsfulde elever i 10. klasse, og vi har en lige fordeling af
drenge og piger.
33 dygtige, ansvarsbevidste og humørfyldte kolleger.
rig mulighed for at være med til at præge efterskolelivet i Gørlev.
en idrætsefterskole med en alsidig profil og gode fysiske rammer.

•
•
•
•
•

en hverdag med et højt aktivitetsniveau, hvor alle elever har to linjefag
hele skoleåret.
idræt som en central del af dannelsesarbejdet på skolen. Vi har idræt
for skolens skyld. Vi har ikke skole for idrættens skyld.
en attraktiv efterskole og arbejdsplads, hvor fleksibilitet og ordentlighed er blandt nøgleordene.
gode vilkår for både arbejdstid og løn.
eget kontor på skolen til fx forberedelse.

Kom på besøg eller kontakt os
•
•

Du kan kontakte forstander Niels Skak Jensen 30 23 50 71
Skolens værdigrundlag, beskrivelse af linjefag og andre informationer
findes på vores hjemmeside www.idraetsefterskolen.dk eller på Facebook www.facebook.com/idraetsefterskolen.

Bliv en del af holdet og send din ansøgning – vi er helt vilde efter
at møde dig!
•
•
•
•

Ansøgningsfristen er tirsdag den 23. april 2019.
Send din ansøgning til forstander@idraetsefterskolen.dk.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 18.
Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Finansministeriet
og Lærernes Centralorganisation.

