ER DU VORES NYE UNDERVISER PÅ AVU?
(ALMEN VOKSENUDDANNELSE)
Vi søger 2 undervisere til vores AVU-afdeling

FAKTA

Vi søger to lærere til at undervise voksne på 9.-10. klasses niveau i dansk,
engelsk eller matematik og meget gerne i kombination med ordblindeundervisning (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) eller dansk
som andetsprog (DSA).

Arbejdssted

Til den ene stilling vil der høre studievejledningsforpligtelser til opgaven.
Stillingerne er fuldtidsstillinger.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt og senest 1. november 2022.

Herning HF & VUC

Adresse

Brorsonsvej 2, 7400 Herning

Stillingskategori
Underviser

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Om skolen

Geograﬁ

Herning HF & VUC har en meget bred målgruppe af unge og voksne elever og kursister. Det præger vores kultur. Vi er stærkt optaget af balancen
mellem faglighed og rummelighed, og hvordan vi styrker læringen hos den
enkelte. Vi har en kompetent og velfungerende medarbejderstab, der alle
brænder for at skabe en god skole for vores elever og kursister. Vi har ca.
600 årselever og 100 medarbejdere. Vi har områdets største HF-afdeling
med ca. 400 HF-elever. Vores AVU- og HF-enkeltfagsafdelinger tæller ca.
180 årskursister.

Ansættelsens start

Region Midtjylland

1. november 2022

Ansøgningsfrist

19. september 2022

Skolen lægger vægt på rummelighed, faglighed og mangfoldighed, og vores målsætning er at skabe en skole,
hvor unge og unge voksne i et anerkendende miljø får mulighed for udvikling, dannelse og uddannelse.
Vi forventer, at du har et ønske om at indgå i et uddannelsesmiljø, hvor teamsamarbejde og udvikling er en
naturlig del af hverdagen. Du har pædagogisk engagement og lysten til at være sammen med både voksne
og unge mennesker.
Du kan ﬁnde yderligere information om skolen på hjemmesiden www.herninghfogvuc.dk.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte rektor Anne-Mette Thorøe på
amt@hhfvuc.dk eller 27 14 68 80.
Alle interesserede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansøgningsfrist

Mandag den 19. september 2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 26. og 27. september 2022.

