Fast lærerstilling med
tysk, dansk og musik
En af vore lærere har fået nyt job nærmere sin bopæl.
Derfor søger vi en ny, dygtig og energisk underviser til en fast stilling med:
Tysk i 7.-8. kl.
Dansk og klasselærerfunktion i 7. kl.
Musik på yngste og mellemste klassetrin
Akkompagnement til skolens morgensang
Andre fag kan også komme på tale.
Stillingen er ledig til besættelse hurtigst muligt.
Vi forventer:
o at du har relevante kvalifikationer og er indstillet på at indgå i skolens
dansklærerteam på mellemtrin (4.-6. kl.) og i overbygning (7.-9. kl.)
o at du er empatisk, tillidsfuld og tydelig i dit udtryk
o at du har særlig interesse for en grundtvigsk skoleform
o at du vil arbejde loyalt over for skolens værdigrundlag
o at du kan indgå i et forpligtende og engageret arbejdsfællesskab
o at du lægger vægt på såvel faglighed som kreativitet
Vi tilbyder:
o glade og positive elever
o selvstændige og imødekommende kolleger
o frihed under ansvar i det daglige arbejde
o stor indflydelse på de fælles beslutninger
o fleksibel møde- og forberedelsestid
o løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst, lokalaftale og aftale om
lokalløn
Vi ser gerne, at du træffer aftale om en uformel samtale og rundvisning på skolen.
Nærmere oplysninger hos skoleleder Niels Christian Buch på tlf. 20 44 15 76 eller 58 38
20 35.
Ansøgningsfrist:
Ansættelsessamtaler:
Ansøgning pr. brev til:
Ansøgning pr mail til:
Ansættelse:

Hurtigst muligt (ring endelig!)
Efter aftale
Forlev Friskole, Stationsvej 47, 4241 Vemmelev
forlev-friskole.325007@skolekom.dk
Hurtigst muligt

Forlev Friskole er en grundtvigsk friskole med 220 elever fra 0. kl. til 9. kl. Skolen har
påbegyndt sit 153. år og er beliggende i smukke omgivelser mellem Slagelse og Korsør.
Forlev Friskole er moderne og velfungerende med gode lokaler og en engageret
medarbejderstab bestående af 16 lærere og 8 øvrige ansatte. Vi skaber trygge rammer for
elever og personale og værner om vores fællesskab. Nærmere oplysninger om skolen på

www.forlevfriskole.dk

