Englystskolen søger engagerede lærere
Om jobbet
Da vi er en skole i vækst, kommer vi til at mangle flere engagerede medarbejdere senest
1/8 – 17 gerne tidligere. Vi vil gerne ansætte så tidligt som muligt, så vore nye medarbejdere har mulighed for at indgå i fagfordelingen på lige vilkår med skolens øvrige
medarbejdere. Dog ved vi, at vi skal have dækket matematik, natur/teknologi og evt.
dansk på mellemtrin og udskoling. Ligeledes har vi brug for lærere, der kan varetage
håndværk og design.
Tiltrædelse 01. august 2017 evt. tidligere
Vi forventer af dig
 Du har lyst og evne til at indgå i et forpligtende samarbejde
 Du har forståelse for relationer mellem mennesker
 Du har en positiv indstilling og er i besiddelse af humor
 Du tør bruge personligheden i arbejdet
 Du er fagligt velfunderet
 Du har lyst til at indgå i et godt teamsamarbejde, hvor vi spiller hinanden bedre
 Du er uddannet lærer
Vi tilbyder dig
 Ansættelse på Englystskolen som lærer
 Deltagelse i teams bestående af dygtige og engagerede kolleger
 En skole med overskriften ”Forpligtende Fællesskaber”
 Kollegaer, der synes, det er vigtigt, at alle børn og voksne har det godt
 Samarbejde med positive og engagerede forældre
 At indgå i næste skoleårs fagfordeling på lige vilkår med de øvrige lærere
 Mulighed for at besøge skolen d. 18.04.17 kl. 16.00. Tilmelding til rundvisning
ring 76620500
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Vejle Kommune med tjeneste på Englystskolen som fuldtidslærer. Timerne læses primært i én afdeling.
Om os
Englystskolen er en almindelig folkeskole med 845 elever og 107 ansatte. Til skolen hører også en centerafdeling med 19 socio – emotionelle vanskeligheder.
Skolen er i disse år i en rivende elevtalsudvikling og vi er midt i et stort byggeprojekt,
hvor anden etape ud af 5 står færdigt når vi starter efter sommerferien 2017.
Vi beskriver os selv som en velfungerende arbejdsplads med meget engagerede medarbejdere.
Vi er en skole med udstrakt selvforvaltning og en bred aldersmæssig sammensætning af
personalegruppen. Vi indgår alle i et forpligtende fællesskab og er en arbejdsplads med
godt humor og trivsel.
Savner du informationer:
Du kan læse mere om os på www.englystskolen.dk og på Facebook
https://www.facebook.com/englystskolen eller kontakt skoleleder Dorthe Terp på doter@vejle.dk eller 29 25 57 13
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest 20. april 2017. Vi har ansættelsessamtaler 26. april
2017
Børneattest Vi indhenter børneattest.

Side 1 af 2

Ansøgning:
Du kan søge stillingen online via Vejle Kommunes hjemmeside:
http://www.vejle.dk/Job/Ledige-job-oversigt-.aspx
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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