3 LÆRERE TIL LANGELANDS EFTERSKOLE
DEN KREATIVE SKOLE FOR MUSIK, TEATER, KUNST OG FILM
Vores elevtal stiger og vores filmlærer skal have orlov, så kunne du tænke dig at blive efterskolelærer på en
lille, kreativ skole hvor samtale, ligeværdighed og gensidig tillid præger samværet? Så læs videre:
Vi søger pr. 1. august 2019:
•

En dygtig og entusiastisk allround filmlærer, som kan undervise på skolens filmlinje. Du må
meget gerne brede faget ud, så kom med dit bud. Stillingen er tidsbegrænset til et år

•

En kompetent musiklærer som skal supplere din kollega på linjefaget f.eks. med erfaring

•

indenfor de nyeste teknologiske muligheder. Det er af stor betydning at du kan spille klaver og også
kan lede skolens fælles kor. Du må også gerne kunne soloundervise i et eller flere instrumenter
eller sang
Undervisere, der endvidere kan føre elever til 9. og 10. klasses afgangsprøve i et eller flere af
følgende fag: dansk, matematik, engelsk og idræt
Undervisere, der også kan byde ind med spændende valgfag. Gerne dans, andre bevægelsesfag
eller fag relaterede til vores linjer

•

Til alle stillinger vil være knyttet trivselslærerfunktion, tilsyn og andre opgaver, der er en del af
efterskolelivet, og mindst én ny kollega skal have kompetencer til at varetage ugentlige støttesamtaler med
elever og indgå i teamsamarbejde med kollegaer om dette
Vi har en ledig tjenestebolig, og det har meget høj prioritet at mindst en af vores nye kollegaer skal bo i
den. Her vil nattetilsyn være en del af stillingen. Derfor skal du forholde dig til dette i din ansøgning.
Vores elever udfordrer til stadighed vanetænkning og konformitet, og du skal have lyst til at indgå i en livlig
dialog og være åben, lyttende og nysgerrig i din tilgang til andre mennesker. Du får 16 dygtige, humørfyldte
kolleger, og vi skaber sammen rammerne for elevernes kreativitet og udvikling. Vi er i gang med flere større
udviklingsprojekter, og dem forventer vi at du vil give dit bidrag til at virkeliggøre
Vi har differentieret forberedelsestid og ikke fuld tilstedeværelse, og vi kan være fleksible i forhold til
ansættelsesgraden
Vil du vide mere om skolen, så besøg vores hjemmeside www.langelandsefterskole.dk eller vores
Facebookside. Du kan også kontakte forstander Lone Holme Jensen 62211183 og evt. aftale et besøg
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgning sendes som én samlet pdf til:
kontor@langelandsefterskole.dk mrk. ”ansøgning”.
Ansøgningsfrist 10.juni

