1 lærer til mellemtrinnet på Jels Skole
Da vores faseformand og dygtige matematik og idrætslærer på mellemtrinnet har søgt nye udfordringer,
søger vi på Jels Skole pr. 1.april 2018 eller snarest, en ny dygtig kollega til undervisning på mellemtrinnet.
Vi skal bruge en lærer, som har kompetencer indenfor matematik og idræt, og som også i resten af året vil
have et hold i natur/teknik.

På Jels Skole sikrer vi, at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og en god skolegang. Eleverne på
Jels Skole klarer sig godt, og vi vil blive endnu bedre. Som lærer på Jels Skole, vil du sammen med
kollegerne i dit team og fagudvalg videreudvikle elevernes læring i dansk og øvrige fag på Jels Skole
Vores forventninger og dine arbejdsopgaver bliver:




At have elevernes læring i fokus
Du får en central position i dit team.
Sammen med kollegerne videreudvikler du en varieret og alsidig skoledag

Personlige kompetencer og kvalifikationer:






Fleksibel og gode samarbejdsevner
God til at strukturere og planlægge egne arbejdsopgaver
Humoristisk sans
Gennemslagskraft
Lyst til at gøre en forskel

Jels Skole er en moderne afdelingsopdelt skole med godt 430 elever fordelt på 21 klasser.
Vi har desuden en SFO–afdeling med ca. 140 børn fra 0.-3. klasse.
Det samlede personale består af 50 engagerede medarbejdere, som arbejder målrettet for at skabe trivsel for
alle børn og voksne, hvorfor vi også er en MOT-skole.
Vi tilbyder:
 Et tæt og velfungerende teamsamarbejde
 Årgangs- og afdelingsteam.
 Et godt arbejdsmiljø med engagement, entusiasme og imødekommenhed.
 Et håndværk-design lokale på trapperne …… og meget mere.
Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, så er her muligheden for
en udfordrende og spændende stilling på en visionær skole med aktive og professionelle kollegaer.
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Kommende kollegaer udtaler: Søger du et velfungerende, professionelt og stærkt team? Brænder du efter at
være en del af et team, hvor der arbejdes målrettet og ambitiøst med elevernes trivsel og faglighed ud fra en
anerkendende tilgang, og hvor skolens vision “Glæden ved at lære, glæden ved at være” er en del af vores
hverdag? Så er Jels Skole bestemt noget for dig. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
Ansøgningsfrist 18.02.2018 og samtaler 22.2.2018
Læs gerne mere om Jels Skole og dens værdier mm. på www.jelsskole.dk eller besøg os på
www.facebook.com/Jels-Skole.
Løn - og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for lærere. Ved ansættelser indhenter
skolen børneattest.
Yderligere oplysninger kan fås ved skoleleder Jakob Ville, eller hos viceskoleleder Simon W. Hansen
på telefon 79 96 51 10.
Send ansøgning her
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