Ny kollega
til FAAE

Faaborgegnens Efterskole søger en kollega med stort hjerte
(Lærer, pædagog eller med anden relevant baggrund)
Vi søger en medarbejder der er god til at skabe kontakt og positive relationer til unge, og brænder for arbejdet
med at give unge mennesker den bedst mulige ballast til deres videre vej i livet.
Du skal sammen med en kollega støtte op og fremme trivslen hos vores elever. Vi har eleverne opdelt i
familiegrupper og du vil få et tæt samarbejde med familielærerne om de enkelte elever.
Opgaverne spreder sig ud over dagen og du skal være klar på at have vekslende arbejdstider.
Vi regner med, at du har erfaring fra lignende job og uddannelse indenfor området adfærd, kontakt og trivsel.
Måske har du arbejdet med specialelever eller som støttelærer.
Hvis du også har kompetencer i at undervise, hører vi gerne om dette i ansøgningen.
Stillingen er berammet til 80 % og er i første omgang tidsbegrænset til skoleåret 19/20. Der kan blive tale om
forlængelse eller fastansættelse herefter. Der kan også blive tale om vikartimer hvis du ønsker dette.
Faaborgegnens Efterskole er med inspiration fra Grundtvig og Kold, en almen dannende efterskole med plads
til 126 elever. Vi værner om det forpligtende fællesskab, mangfoldighed og hjemlighed.
En efterskole hvor unge og voksne sætter sig selv i spil i forhold til tradition og fornyelse, individualitet og
fællesskab, tro og tvivl samt viden og nysgerrighed.
Det kendetegner Faaborgegnens Efterskole at der er plads til unge med fysiske handicaps, og at der, ud over
almindelige fag i 9. og 10. klasse, bliver undervist i linjerne it & medie, kunst & design, natur & friluft, mad &
livtag. Desuden er der mulighed for at gå på den projektorienterede og prøvefrie 10+.
Vi er en personalegruppe, der med store hjerter, kreativitet og humor samarbejder om at lave den bedst
mulige efterskole. Vi vil glæde os til at byde den rette person velkommen i vores
arbejdsfællesskab.
Send din ansøgning til kontor@faae.dk senest 28.juli.
Vi afholder samtaler i uge 32/33.
Ønsker du yderligere informationer eller kunne du tænke dig at komme forbi kan du
kontakte Viceforstander Marianne Kjær Nielsen på tlf.: 40472926

