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Ledige Stillinger på Søbæk Skole pr. hurtigst muligt.
Behandlingsstederne Søbæk – Søbæk skole søger
Naturfagslærer / fysik til hurtig tiltrædelse.
På vores afdeling Søbæk Skole i Stigs Bjergby har vi etableret et nyt spændende og funktionelt
Fysik og naturfags faglokale. Lokalet kan dog ikke gøre det alene og vi mangler derfor akut en
dygtig Naturfagslærer, som kan indgå på afdelingen i et team med andre lærere og pædagoger
samt håndværkere. Vi har mulighederne men det er op til dig at skabe rammerne for en god
undervisning.
Du skal undervise alle de elever vi har på 8 til 10 klassetrin. Der undervises så der max er 8 elever
på hvert hold. Vi arbejder ud fra et to lærer system således at der altid indgår andre kolleger og
ressourcer de elever der arbejdes med.
Dagbehandlingsstederne Søbæk Skole er et undervisnings / dagbehandlingstilbud, der visiterer
børn og unge med særlige behov – unge som med en kompliceret tilværelse, har behov for
markante og tydelige voksne omkring sig. Eleverne har tilpasnings, identitetsproblemer eller
egentlige udviklingsforstyrrelser.
Som lærer indgår du i et team iblandt andre lærere og pædagoger.
Afdelingen Stigs Bjergby.
Du skal arbejde på Søbæk Stigs Bjergby som ligger i Mørkøv.
Det er den gamle landsbyskole, som vi har haft siden 2001 og hvor vi har gode moderne faciliteter
Vi forventer:
• At du er uddannet og fagligt ” up to date ” og at du er mødestabil og engageret.
•

At du er Indlevende og velforberedt og at du har en udadvendt personlighed med humor og
handlekraft. Du skal sammen med andre kolleger i team kunne formidle og undervise, se
muligheder og finde løsning og udviklingsmuligheder for børn/unge der ofte oplever
dagligdagen som problemfyldt. Forældresamarbejde er selvsagt centralt og samarbejde med
henvisende myndigheder.

•

At du er tydelig, markant og arbejder anerkendende og løsningsfokuseret og at du har en
humoristisk tilgang til arbejdet.

•

At du er initiativrig, skaber action og tager teten og er god til at skabe sammenhæng med ord
og handling.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: www.søbækskolen.dk
Ansøgningsfrist hurtigst muligt. Er du den rette er vi klar nu. Ring til Annette Filthuth 51213053 for
information. Din ansøgning skal sendes til Annette Filthuth job@soebaek.dk
Vi tilstræber at besvare alle ansøgere, men vi modtager en del ansøgninger, så hvis du ikke hører
noget omtrent 3 uger efter ansøgning, så skal du ikke regne med , at vi i denne omgang kalder dig
til samtale. Vi vil dog med mindre vi høre fra dig gemme din ansøgning og vil kontakte dig hvis det
kunne blive aktuelt senere hen. Vi glæder os til at høre fra dig. Mvh Annette Filthuth HR
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