KØNG Idrætsfriskole søger friskolelærer
Har du lyst til at være en del af en friskole, som er i en rigtig spændende udvikling?
Fra 1. januar 2018 søger vi en engageret friskolelærer primært til vores Storegruppe (7.til 9. kl.),
hvor du vil indgå i en spændende teamstruktur, som er under fortsat udvikling.
Vi søger en lærer som kan undervise i fagene:
• Kulturfag (dansk, samfundsfag, historie og kristendom)
• Tysk og engelsk
• Støtte i Naturfag (Fysik/kemi, biologi, geografi og
matematik)
• Evt. musik og håndværk eller andre spændende kreative
kompetencer
Vi søger en person, som:
• Har relevant uddannelse og pædagogisk erfaring
• Kan se kvaliteten i et tæt relationsarbejde med elev og
familie
• Har særlig blik for børns forskelligheder
• Har lyst til at inddrage krop og bevægelse i
undervisningen
• Har erfaring med prøveafholdelse
• Kan arbejde kreativt med fagene
• Kan indgå i teamsamarbejde
• Er i stand til at levendegøre undervisningen, så eleverne
bliver mere nysgerrige, og dermed går ind i
læringsrummet med glæde
• Er nærværende og har lyst til at indgå i lærerflokken med
humor og kvalitet
• Er handlekraftig og trives i et miljø hvor der ikke er langt
fra tanke til handling
• Har en lyst og mulighed for at byde ind med kompetencer,
på en spændende friskole under tanken ”Idræt for alle”

KØNG kendetegnes ved en stærk kultur, som bygger på Grundtvigs tanker om plads til forskellighed og respekt for
mangfoldighed. Forældre, børn og ansatte udgør et solidt forpligtende fællesskab med plads til at udtrykke og udvikle
sig. KØNG består af historiske bygninger og inspirerende udearealer, som er under udvikling til styrkelse af det
fremtidige læringsrum. Skolen rummer et trygt og spændende fællesskab fra Vuggestue til 9. klasse hvor 146 børn har
deres hverdag sammen med 25 ansatte.
Stillingen
fast på
stilling
på 90% ansættelse, løn og ansættelsesvilkår
Læs mereer
omenKøng
www.koeng.dk
efter gældende overenskomst imellem finansministeriet og LC.
Besøg os: Rundvisning for ansøgere, tirsdag den 14. november klokken 16.00.
Besøg os:
Rundvisning for ansøgere, tirsdag den 14. november
klokken 16.00 – 17.00
Henvendelser rettes til:
Skoleleder
Jens Lundgreen
,
jens@koeng.dk eller 2225 9474
Eller Pædagogisk leder Gitte Grøndahl
gitte@koeng.dk eller 4070 5283
Ansøgning med relevante bilag sendes i én samlet PDF-fil på mail til job@koeng.dk senest 16. november 2017 kl. 12.00. Alle
ansøgninger og forespørgsler behandles fortroligt. Ansættelsessamtaler finder sted den 23. november 2017.
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