Dygtig og engageret lærer søges til Askov-Malt Skole til start senest 1. marts.

En skole med noget på spil…
Askov-Malt skole er den attraktive skole, hvor alle børn og voksne bidrager betydningsfuldt til
skolens fællesskaber. Vi tror på ressourcerne og styrkerne i alle og sammen skaber vi personlig,
social og høj faglig udvikling.
En af vores dygtige lærere har søgt nye udfordringer og derfor søger vi 1 ny dygtig kollega til undervisning
på mellemtrinnet. Vi ønsker, at du har matematik og natur/teknik som linjefag. Har du desuden
undervisningserfaring med engelsk, hører vi gerne om det.
Vi ønsker os at du:








Er linjefagsuddannet i matematik og natur/teknik og gerne med interesse for engelsk
Er en anerkendende og tydelig lærer
Er en god klasserums-/læringsleder
Er en faglig engageret, fleksibel medarbejder og kollega, der brænder for at undervise differentieret,
formidle viden og vejlede elever
Er en ”teamplayer”, der vægter at løfte i flok og kan byde ind i vores videreudvikling
Er glad for muligheder og udfordringer – har blik for de gode historier
Er et menneske med godt humør, glimt i øjet og hjertet på rette sted

Vi tilbyder:






En to-sporet skole fra 0. - 6. årgang med tilhørende SFO
330 søde, kvikke og nysgerrige elever med positive og interesserede forældre
32 engagerede og udviklingsparate kolleger
En skole med traditioner i udvikling, hvor vi lægger vægt på at gøre en forskel, så eleverne trives og
bliver så dygtige, de kan
Et væksthus for børn og voksne ud fra vores kerneopgave ” læring”

Er du blevet mere nysgerrig, så besøg vores hjemmeside på www.askovmaltskole.dk
Vil du vide mere, eller har du lyst til at besøge os, så ring til skoleleder Christian Dünne på tlf. nr. 79 96 55
22 eller 30 44 86 29.
Send din ansøgning senest d. 25. januar kl. 12.00. Samtaler afholdes mandag den 29. januar.
Løn - og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for lærere. Ved ansættelser indhenter skolen
børneattest.
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