
Til vores afdeling i Nyborg søger vi hurtigst muligt en vikar til et Fransk 
B-forløb.

HF & VUC FYN har en strategi under overskriften ”Fælles fokus på læring 
– gør din verden bedre”. Her arbejder vi med ”synlig og engagerende 
læring”, ”forpligtende fællesskaber” og ”positive relationer” og med 
missionen: ”Vi sikrer alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremmer 
alles muligheder for livslang læring”.

Vi arbejder på at fastholde, afdække og udvikle den enkelte kursists 
potentiale. Vi tror på, at alle skal have mulighed for at få en uddannelse, 
når de selv er klar. Derfor stræber vi hele tiden efter at udvikle og tilpas-
se vores uddannelsestilbud med blik for kursisternes forudsætninger og 
forskellighed.

HF & VUC FYN tilbyder både undervisning på ordinære hold og som 
fjernundervisning, hvorfor erfaring med it-værktøjer og lyst til pædago-
gisk udvikling med vægt på forskellige tilrettelæggelsesformer vil være 
en fordel.

På vores hjemmeside på www.vucfyn.dk kan du blandt andet læse mere 
om HF & VUC FYNs uddannelsestilbud, uddannelsessteder og organise-
ring.

Vi forventer, at du er en engageret underviser, der sætter kursisterne i 
centrum, har mod på nye opgaver og lyst til at indgå i et tæt og inspire-
rende kollegialt samarbejde.

HF & VUC FYN er ansættelsesmyndigheden.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Anders Munch Hansen, tlf. 40 38 48 50.

Ansøgning modtages kun elektronisk via www.gymnasiejob.dk  

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag den 28. august 
2020 kl. 10.00.

HF & VUC FYN er et uddannelsescenter for voksne og unge. Vi er ansat 
ca. 450 medarbejdere, og har kursister svarende til ca. 3.300 årskursister 
optaget på enkeltfag eller samlede forløb ved HF & VUC FYN. Vi har under-
visningssteder i Fåborg, Glamsbjerg, Marstal (Ærø), Middelfart, Nyborg, 
Odense, Svendborg og Søndersø. 

VIKAR til fransk på hf
ved HF & VUC FYN Viften, Nyborg


