Vi søger lærere til hf-søfart
til HF & VUC FYN Ærø
Vi mangler én underviser til matematik og fysik i en fast stilling. Desuden har vi pga. barsel timerester i fagene biologi og billedkunst.
Fagene skal dækkes pr. 1. august 2022.
Hf-søfart er en 3-årig ungdomsuddannelse med hjemsted i Marstal. HF & VUC FYN har
et tæt samarbejde med Marstal Navigationsskole om uddannelsen, og den søges hvert
år af 50-80 unge fra hele landet.
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”. HF & VUC FYN er
verdensmålscertificeret via CHORA2030 samt UNESCO-verdensmålsskole.
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 tilpasse vores uddannelsestilbud med blik for kursisternes forudsætninger og forskellighed.
HF & VUC FYN tilbyder både undervisning på ordinære hold og som fjernundervisning,
hvilket betyder, at du skal have solide erfaringer med it-værktøjer samt stærke IT-kompetencer.
Vi forventer desuden at du har lyst til pædagogisk udvikling med vægt på vores forskellige tilrettelæggelsesformer.
Vil du være en del af vores levende, inkluderende organisation, så send din ansøgning
med oplysning om hvilke fag du har eller forventer at få undervisningskompetence i.
På vores hjemmeside på www.vucfyn.dk kan du blandt andet læse mere om HF & VUC
FYNs uddannelsestilbud, uddannelsessteder og organisering.
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 inspirerende kollegialt samarbejde.
For alle stillingers vedkommende er HF & VUC FYN ansættelsesmyndigheden.
Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om Overenskomst for lærere og pædagogiske
ledere ved gymnasieskoler mv.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Morten Boye Kjerulff (28 51 00 44), HF & VUC FYN Ærø.
Ansøgning modtages kun elektronisk via www.gymnasiejob.dk
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest kl. 12.00 tirsdag d. 31. maj 2022.

HF & VUC FYN er et uddannelsescenter for voksne og unge. Vi er ca. 400 medarbejdere,
der underviser, ca. 2.800 årskursister på enkeltfag og samlede forløb. Vi har undervisningssteder i Faaborg, Glamsbjerg, Marstal (Ærø), Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Søndersø.

