Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole, 2 lærere
Region: Jylland
Tilføjet: 26. februar
Ansøgningsfrist: 19. marts
Besøg skolens hjemmeside
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole søger 2 stillinger besat i det kommende
skoleår 2018/19.
Vivild er en velfungerende efterskole, der bygger på Grundtvigs tanker om positivt og
udviklende samvær med unge mennesker. 182 velfungerende idrætselever venter på at
få dig som lærer.
De to stillinger er med opstart fra 1. august. Der er flere muligheder for ansættelse mellem 80 og 100% - afhængigt af, hvad du kan og gerne vil. Stillingen til
pigegymnastik er en fast stilling. Den anden stilling er i første omgang et årsvikariat, og
afhængig af din fagkombination, kan der efterfølgende være stor mulighed for
fastansættelse.
Vi skal pr. 1. august have dækket:
• Pigegymnastik:
Du skal sammen med vores tre andre dygtige gymnastiklærere stå for
gymnastiktimerne og planlægning og afvikling af årets opvisninger. Du har selv
dyrket gymnastik på højt niveau og har god erfaring som instruktør.

• Håndbold:
Du brænder for håndbold, og har du selv spillet eller trænet på højt ungdomsniveau,
kan du blive en del af vores håndbold-team.

• Tysk og/eller Naturfag (primært Fysik/kemi):
Den boglige undervisning er vigtig for dig og du har erfaring og/eller uddannelse,
som kvalificerer dig til undervisning i mindst ét af disse to fag i vores 9. eller 10.
klasse.

Andre kompetencer hører vi også gerne om.
For begge stillinger gælder, at du ud over undervisningen skal være indstillet på at tage
del og ansvar i efterskolelivet.
For yderligere oplysninger kan du kontakte skolen på tlf. 86486065 og spørge efter
forstander Jan Uhre Thomsen, viceforstander Per-Olaf Schmidt eller pædagogisk
afdelingsleder Mette Højbjerre Thomsen
Du er meget velkommen til at komme og se skolen samt få en snak med os inden du
evt. søger.
Din ansøgning sendes til ansoegninger@vgi.dk senest d. 19/3 2018 kl 12.00.
Skriv i emnefeltet: ”Lærer på VGI 18/19”
Samtaler afholdes fra torsdag d. 22/3 kl 13.00. Ansættelse sker efter overenskomst
mellem Finansministeriet og LC.

KONTAKT INFORMATION:

Vivild Gymnastik- og
Idrætsefterskole
Langgade 37, Vivild
8961 Allingåbro
ansoegninger@vgi.dk
Jan Uhre Thomsen, 8648
6065

