Dalum Landbrugsskole søger SPS-afvikler til et 24 ugers forløb
Brænder du for at gøre en forskel for unge mennesker?
Vi søger en kompetent og engageret medarbejder, som ikke nødvendigvis har en relevant uddannelse. Dét, som er vigtigt for os, er, at man har interesse i unge og har lyst til at sidde og hjælpe
de unge, som på den ene eller anden måde er skriftligt udfordret.
Jobbet
•
•
•
•

vil bl.a. omfatte:
Afholde støttetimer (SPS)
Afdække den enkelte elevs læringsmæssige udfordringer og behov
Coaching
Skabe ro og trivsel

Målgruppen er primært elever med læse-/skrive-udfordringer (ord-/talblinde), men kan også omfatte øvrige psykiske vanskeligheder eller funktionsnedsættelser.
Du er:
• God til relationsarbejde
• Indstillet på at agere som blæksprutte fra tid til anden
• Åben og fleksibel i forhold til elevernes individuelle behov
Ansættelsesvilkår/tiltrædelse
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Tiltrædelse: hurtigst muligt eller senest
1. februar 2022. Spørgsmål vedrørende jobbets faglige indhold kan rettes til Vivi N. Hansen (SPSkoordinator) på tlf. 21 76 82 28 eller på mail: vno@dalumls.dk.
Send din ansøgning til sekretær Anni Geisler, på mail: ag@dalumls.dk senest den 22. januar 2022
kl. 12.00.
Dalum Landbrugsskole er én af Danmarks største landbrugsskoler med afdelinger i Odense og Korinth.
Skolen har eksisteret i mere end 130 år og har altid indtaget en markant position på grund af engagerede
medarbejdere og motiverede studerende. Der er fokus på faglighed, studiemiljø og netværk, og det er
derfor, de studerende vælger Dalum Landbrugsskole. Afdelingen i Odense gennemfører EUX Landmand,
Studenterforløb, 2. Hovedforløb og Landbrugets Lederuddannelser. Afdelingen i Korinth gennemfører
10. klasse, Grundforløbene (incl. EUX) samt 1. Hovedforløb. Dalum Landbrugsskole vil også fremadrettet
udbyde hele Landmandsuddannelsen og alle trin i Landbrugets Lederuddannelser. Dalum Landbrugsskole
har sat bæredygtighed øverst på dagsordenen og er blevet optaget i UNESCOs Associated Schools Project
(ASP-netværket) med virkning fra den 1. august 2021. Skolen kan nu kalde sig Verdensmålsskole.
Skolens motto er: "Aldrig færdig - men altid på vej"

