Vil du være underviser i matematik på 10. klasse og på EUX?
Brænder du for matematik, og kan du se dig selv formidle din viden videre til engagerede unge på
en erhvervsskole? Så har du mulighed for at blive den nye kollega, vi søger til at undervise i
matematik på 10. klasses niveau, herunder obligatorisk større skriftlig opgave (OSO) til gymnasialt
A-niveau.
Kvalifikationer
- Erfaring med at køre flere hold op til eksamen i samme semester.
- Kan rumme både 10. klasses elever og EUX-elever i aldersgruppen 15-21 år.
- Gerne erfaring i at varetage klasselærerrolle, herunder afholde skolehjemssamtaler,
varetage anden forældrekontakt, informationsaftener og lign.
- Klar på tværfaglige samarbejder, herunder også med erhvervsfag.
- God til relationsarbejde og til at møde eleverne i øjenhøjde.
- Struktureret og kan indgå i kerneteam omkring 10. klasse.
- En fordel, hvis du også kan undervise i enten fysik/kemi, dansk eller idræt.
- Pædagogikum er at foretrække.
- Gerne med landbrugsfagligt kendskab.
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 undervisere 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.
Det meste af undervisningen er tilknyttet Korinth-afdelingen, men der kan også forekomme
undervisning på afd. Odense, hvilket indebærer kørsel.
Ansættelsesvilkår/tiltrædelse
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Fuldtidsjob, men nedsat tid er også en
mulighed. 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:
matematik@dalumls.dk, senest den 12. juni 2022. Der afholdes samtaler i uge 25.
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"

