Dalum Landbrugsskole søger underviser til teknik/maskiner
og planter
Brænder du for teknik/maskiner og planter, og kan du se dig selv formidle din viden
videre til unge engagerede studerende inden for landbrugsuddannelsen?
Vi søger en ambitiøs underviser med fingeren på pulsen inden for teknik/maskiner og planter. Det
er en forudsætning, at du har en god portion praktisk erfaring fra arbejdet med maskiner i marken
og har erfaring med reparation af maskiner. Vi ønsker en underviser, der har lyst til, i samarbejde
med det øvrige lærerteam, at indgå i faglig og personlig udvikling af vores studerende.
Din profil
Du har:
•
•
•
•
•

En solid faglig uddannelse, f.eks. som agrarøkonom eller tilsvarende
Relevant faglig erhvervserfaring
Være god til at samarbejde, skabe relationer og nytænke
Gerne erfaring med undervisning, herunder § 17 og naturfag
Gerne en uddannelse i erhvervspædagogik

Dine fagområder
Du skal have interesse i og være opsøgende på følgende områder:
•
•
•
•

Landbrugsfaglig planteforståelse
Bæredygtighed i relation til landbrugsproduktion
Maskiner og deres anvendelse
Ny teknologi, f.eks. FarmDroid, GPS-styring og droner

Du vil blive en del af en dynamisk, inspirerende og innovativ medarbejderstab, hvor du vil få rig
mulighed for at udvikle dig både fagligt og menneskeligt. Du vil indgå i et team af teknik- og
planteundervisere og som en del af det tværfaglige samarbejde med de øvrige lærergrupper.
Dalum Landbrugsskole er en kostskole, derfor er der tilknyttet en række funktioner af ikkeundervisningsmæssig karakter.
Dalum Landbrugsskole er en vidensbaseret organisation, hvor digitalisering af undervisningen er
en naturlig del af hverdagen. Du skal kunne motivere og inspirere de studerende samt være åben
og kunne indgå i en dialog.
Ansættelsesvilkår/tiltrædelse
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Tiltrædelse: 1. august 2022.
Spørgsmål vedrørende jobbets faglige indhold kan rettes til souschef Charlotte Holm Hansen,
tlf. 31 69 20 63. Send din ansøgning på mail: teknik@dalumls.dk, senest den 20. maj 2022,
kl. 12.00. Der afholdes samtaler i uge 22.
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"

