VUC med en stærk pædagogisk og digital profil søger engagerede lærere til hf i biologi, fysik,
kemi og matematik
Vi oplever stor søgning til vores naturvidenskabelige fag, matematik og fysik og ønsker at
styrke vores fagteam med engagerede lærere.
Vi søger primært kandidater, der har gode digitale kompetencer og erfaring med virtuel
didaktik, da vores undervisning er tilrettelagt som både fremmødeundervisning , e-learning og
blended learning.
Vi søger fleksible medarbejdere, der er udviklingsorienterede, og som gerne vil arbejde
projektorienteret om undervisningens tilrettelæggelse og udvikling i et stærkt teamsamarbejde
med engagerede kolleger.
Om dig
Du har lyst til at gøre en forskel for unge og voksne på Vestegnen og brænder for
voksenpædagogisk undervisning i et moderne og digitalt læringsmiljø.
Din undervisning er kendetegnet ved en deltagerinddragende pædagogik og en mangfoldighed
af metoder.
Du har god erfaring med eller lyst til at arbejde med undervisningsdifferentiering,
relationsarbejde og mentoropgaver.
Du trives bedst med et tæt samarbejde med dine fagkolleger og hører hjemme i en
vidensdelende kultur.
Du vil være med til at arbejde for et godt studiemiljø og med forskellige
gennemførselsindsatser.
Du har en kandidatgrad i dit/dine fag og har lyst til eller erfaring med at gå forrest i den faglige
udvikling inden for dit fagområde.
Vi opfordrer både dig, der er en ambitiøs nyuddannet kandidat uden pædagogikum og dig, der
er en rutineret lærer med pædagogikum til at søge stillingerne.
Vi er en mangfoldig organisation og opfordrer alle uanset etnisk og social baggrund, køn og
alder til at søge stillingerne.
Hvad kan vi tilbyde dig?




2.000 unge og voksne kursister med hver deres uddannelsesprojekt
en åben og tolerant skole, der rummer forskellige synspunkter på undervisning og
samfund
et godt og varmt kollegialt miljø med en uhøjtidelig, munter og konstruktiv
omgangsform






et personale, der tager ansvar, er fleksible, dybt kompetente og brænder for at gøre en
forskel
en engageret ledelse, der er åben for nye ideer og har et godt samspil med
medarbejderne
gode muligheder for individuel og fælles efter- og videreuddannelsesforløb
fri PC, betalt netopkobling, frokostordning samt frugt- og kaffeordning.

Om os
Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge og voksne på Vestegnen får
en uddannelse og at mange får en videregående uddannelse. Det digitale, videndeling og høj
fleksibilitet kendetegner vores uddannelser, undervisning og administration. Vores skoler i
Albertslund og Rødovre understøtter det gode studiemiljø og er udstyret med topmoderne
undervisningsfaciliteter. Vi er ca. 140 engagerede medarbejdere og underviser årligt ca. 2.500
kursister.
Læs mere om os her: https://vucv.dk/om-os/
Se film om vores særlige satsning på VR: https://youtu.be/C_NK1apkq5M
Praktisk info
Kontakt uddannelseschef Rikke Randorff Hegnhøj hvis du har spørgsmål til stillingerne
på rrh@vucv.dk eller på telefon 22324578.
Send en motiveret ansøgning inkl. eksamensbeviser og CV via gymnasiejob.dk
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

