
  Gylling Efterskole  
For unge i læse- og skrivevanskeligheder//Nye lærere søges, april 2019 

Vi har 2 ledige stillinger pr. 1. august 2019, en fast og en tidsbegrænset i skoleåret 19/20 

Da en af vores lærere er blevet ansat som viceforstander hos os, og en anden venter barn, skal vi bruge to 

dygtige og ambitiøse lærere, som kan tiltræde hos os 1. august 2019. 

På Gylling Efterskole kan du blive en del af en succesfuld skole med stærke rødder i det Grundtvig-Koldske 

skole- og menneskesyn, hvor fællesskab, ligeværd, dialog og forventninger til hinanden er nøgleord. Gylling 

Efterskole har som ambition at gøre en afgørende forskel for de unge, hvis veje vi krydser i et år eller to. 

Vi tilbyder:  

 34 fantastiske kolleger med højt ambitionsniveau inden for alle faggrupper på skolen 

 En arbejdsplads med forventninger- og frihed til faglig udfoldelse og plads til læring 

 Et inspirerende arbejdsmiljø hvor vi gør hinanden gode 

 131 dejlige unge, hvis hverdag man som lærer er en helt naturlig og vigtig del af 

Du har: 

 Læreruddannelse, og stærke faglige kvalifikationer 

 Lyst til at møde andre med smil og anerkendelse, og lyst til at blive mødt lige sådan fra andre 

 Fleksibilitet, engagement, godt humør og glimt i øjet, kort sagt: Et positivt livssyn 

 Interesse for at gøre en forskel for de skønne unge i vores målgruppe 

Fast stilling indeholder: Matematik, dansk, valgfag, kontaktlærerfunktion, tilsyn, øvrige opgaver 

Årsvikariatet indeholder: Tysk, engelsk, samfundsfag, valgfag, kontaktlærerfunktion, tilsyn, øvrige opgaver 

Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Den faste stilling er på fuld tid, vikariatet på 80-100% af fuld 

tid efter nærmere aftale.  

Der indhentes børneattest i forbindelse med indstilling til ansættelse.  

Din ansøgning sendes til Gylling Efterskole, Hovedgaden 29, Gylling, 8300 Odder, mrk. ”Ansøgning lærer” 

eller pr. mail til ge@gylling-efterskole.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag d. 6/5 2019. 

Du bedes, øverst i ansøgningen anføre hvilken stilling du søger, eller om du søger dem begge. Samtaler 

afvikles tirsdag d. 14/5 2019 fra kl. 15.00. Der tages evt. referencer på de som indstilles til ansættelse. 

Yderligere oplysninger om stillingen, og om Gylling Efterskole, fås ved henvendelse til forstander Niels 

Kridal på 8655 1644/2015 1644.  

Se vores hjemmeside på www.gylling-efterskole.dk, hvor du også kan kigge med på vores Facebook. 
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