Engageret friskolelærer med høj faglighed
Til tysk og matematik.

En af vores dygtige lærere på Viby Friskole har valgt at søge
nye udfordringer. Derfor søger vi en ny engageret,
læreruddannet kollega med tiltrædelse hurtigst muligt.
Kompetent lærer med bred profil
Frem til sommerferien 2018 vil der være behov for at
dække fagene matematik, idræt, natur og teknik samt
støttetimer svarende til en stilling på ca. 75%. I det nye
skoleår skal faget tysk desuden dækkes og der er mulighed for en fuldtidsstilling. Har du
kompetencer inden for det musiske felt, vil det være en fordel. Vi vil naturligvis også gerne høre om,
hvilke områder du i øvrigt brænder for. Skolens lærere har undervisning på flere forskellige trin,
men timerne ligger hovedsageligt i mellemtrin og overbygning.
Som menneske er du empatisk, omsorgsfuld og anerkendende i din tilgang til eleverne. Du er en
mødestabil og selvstændig person, der selv tager initiativer og sætter ting i gang – og som kan følge
dem til dørs. Du kan arbejde på egen hånd, bevare overblikket i en travl hverdag og har lyst til
fællesskabet med gode kollegaer og glade børn.
Du skal brænde for dit arbejde. Vi forventer, at du har lyst til friskoletanken, fællesskabet og til det
særlige og store engagement, som er en naturlig del af skolens kultur. Vi tilbyder til gengæld en
spændende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et stærkt kollegialt fællesskab.
Nogle af nøgleordene for skolen er: Tværfaglighed, morgensang, lejrskoler, faglighed, kreativitet,
anerkendelse, pædagogisk udvikling, relationskompetence og en spændende dagligdag.
Om Viby Friskole
Viby Friskole er en velfungerende grundtvig/koldsk friskole med vægt på høj faglighed og en stærk
musisk/kreativ profil. Vi har en engageret og medlevende forældregruppe, og vi prioriterer et godt
skole/hjem samarbejde højt. Skolen har til huse i rummelige og flotte lokaler og har dejlige
udenomsarealer med masser af plads til leg og udeliv.
Viby Friskole er et-sporet og har ca. 200 elever fra 0. til 9. klasse
samt SFO og klub. Skolen ligger i Viby Sj. som har gode
togforbindelser til f.eks. København og Ringsted.
Du kan læse mere om skolen på www.vibyfriskole.dk
Ansøgninger skal fremsendes elektronisk til job@vibyfriskole.dk
senest 22. oktober. Vedlæg meget gerne anbefalinger og udtalelser
fra tidligere jobs.
Vi forventer at afholde samtaler d. 25. + 26. oktober.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og
organisationsaftale mellem Finansministeriet og LC.
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