
Tybjerg Privatskole søger ny lærer. 

Til vores fantastiske skole i Tybjerg søger vi en engageret medarbejder til fortsat at skabe en 
meningsfyldt, tryg og lærerig hverdag for vores 190 børn og 24 voksne, fordelt på 0.-9. klasse. 

Stillingen er som udgangspunkt på 70 %, men vi forventer at kunne tilbyde op til fuld tid 
indenfor 6. mdr. Du skal kunne tiltræde pr. 1. august 2018.

Vi er en skole i rivende udvikling, og søger derfor en kompetent lærer, primært til vores indskoling
og mellemtrin. Vi forestiller os, at du som ansøger har bred erfaring eller ”tør tage udfordringen op”
og er  uddannet  til  at  kunne varetage undervisningen.  Du skal  kunne varetage undervisningen i
matematik og natur og teknologi, men andre fag eller opgaver kan også på sigt komme på tale.

Endvidere vægter vi, at du har lyst til og gerne erfaring med udeskole/skole ude, niveaudeling samt 
projektorienteret undervisning, da disse er nogle af vores kerneudviklingsområder.
Du skal endvidere have erfaring med brug af IT i undervisningen og kunne anvende intra. 

Som person er du positiv, innovativ, imødekommende, fleksibel, samarbejdende og har flair for 
klasserumsledelse. Du går til biddet med humor og åbent sind og du er god til at skabe relationer.

Ansættelsen sker iht. den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for 
ledere, lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærerenes 
Centralorganisation. 

Yderligere oplysninger:

Skriftlig ansøgning sendes eller afleveres personligt til vores kontor på Tybjerg Privatskole, Tybjerg
Bygade 3, 4160 Herlufmagle.  Att.: Ansøgning. Ansøgningen skal være modtaget hos os senest 
midnat torsdag den 14. juni. 2018. 

Der afholdes en indledende runde samtaler onsdag den 20. juni fra kl. 16.00, og hvis vi vurderer at 
ville se dig til anden samtale, bliver denne mandag den 25. juni fra kl. 16.00.

Er der mere, du vil vide om stillingen eller Tybjerg Privatskole, er du velkommen til at læse vores 
hjemmeside www.tybjergprivatskole.dk eller kontakte skoleleder Kenneth Oksborg på telefon
6136 1817.

http://www.tybjergprivatskole.dk/

