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Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge på Vestegnen får en ungdomsuddannelse og at 

mange får en videregående uddannelse. Vi er synlige på Vestegnen og har mange samarbejder med jobcentre, virk-

somheder og uddannelsesinstitutioner. 

Udviklingsorienteret ordblindelærer med stærke faglige og pædagogiske kompetencer søges til undervisning på hf 
og vuc 
 
Brænder du for at gøre en forskel for unge og voksne i et moderne læringsmiljø? Er du interesseret i et tæt kollegialt 
og udviklende fællesskab med andre ordblindelærere og hf-lærere?  
 
Med over 15 års erfaring med integreret ordblindeundervisning på hf søger vi nu en engageret kollega, som vil være 
med til at videreudvikle vores undervisning. Du skal fungere som lærer i dansk og gerne matematik både i kompense-
rende undervisning og i den integrerede undervisning på hf for ordblinde 1., 2. og 3. år.  

 

Din profil 

 Du har didaktisk overskud og relationskompetence 

 Du motiveres af at skabe et godt studiemiljø for vores kursister 

 Din undervisning er kendetegnet ved en deltagerinddragende pædagogik 

 Du kan se nye muligheder i anvendelsen af nye læse- og skriveteknologier i undervisningen  

 Du trives bedst i en vidensdelende kultur i tæt samarbejde med kollegaer 

 Du er audiologopæd eller har uddannelsen som ordblindelærer 

 Du møder elever og kursister med venlighed og nysgerrighed og ser det som en vigtig del af dit arbejde at 

hjælpe og støtte den ordblinde til at opnå en erkendelse og forståelse af egne udfordringer.  

 Du er digitalt stærk 

Vi tilbyder 

Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, en uformel og humoristisk omgangstone og et stærkt strategisk fokus på 

digitalisering, virtuelle læringsteknologier og digital læring. Der er desuden gode muligheder for personlig og faglig 

udvikling. 

Skolen tilbyder gratis kaffe og frugt, fri PC, betalt netopkobling, frokostordning samt motionsrum. 

 

Vi er en mangfoldig organisation og opfordrer alle uanset etnisk og social baggrund, køn og alder til at søge stillin-

gerne. 

Læs mere og se film om vores treårige hf for ordblinde her: https://vucv.dk/uddannelse/hf/hf-for-ordblinde/      

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelsesstart hurtigst muligt.  

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.  

Kontakt uddannelseschef Rikke Randorff Hegnhøj på rrh@vucv.dk/22324578 eller uddannelseschef Peter Toft 

på pt@vucv.dk/20959382 hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Send din motiverede ansøgning samt eksamensbevis og CV via laererjob.dk eller jobindex.dk   

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. 

 

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 Vallensbæk og Rødovre understøtter det gode studiemiljø og er udstyret 

med topmoderne undervisningsfaciliteter. Vi er ca. 140 engagerede medarbejdere og underviser årligt ca. 2.500 kursi-

ster. Læs mere på vucv.dk.  
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