Hjortholm Kostskole søger lærer
”Visionen for Hjortholm Kostskole udspringer af en drøm om at skabe den bedste
behandlingsinstitution i Danmark”. Kan du se dig selv omsætte vision til praksis, så er det måske
dig vi søger.
Hjortholm Kostskole er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 6-18 år. Vi er
placeret ved Fuglebjerg mellem Næstved og Slagelse i fantastiske og naturskønne omgivelser.
Vi søger en lærer til Hjortholm Kostskoles interne skole med tiltrædelse hurtigst muligt.
Har du en systemisk og anerkendende tilgang til børn og unge? Kan du skabe det gode
læringsrum, hvor alle bliver set og har lyst du lyst til at arbejde i et ambitiøst team med høj
faglighed? Har du mod på at skabe kreative og anderledes læringsrum og tænke undervisning ud
af boksen?
Så er du måske vores nye kollega.

Din profil:






Du har en læreruddannelse og har interesse for, at arbejde med børn og unge med
indlæringsvanskeligheder, psykosociale udfordringer mm.
Du skal være god til lærerens kerneopgaver som bl.a. er; at skabe et godt læringsmiljø,
arbejde med struktur, udarbejde mål og didaktisk forholde dig til form, indhold og
evaluering.
Du skal være stabil og rummelig og have et roligt temperament, ligesom du må være
robust og kunne bevare overblikket i komplekse situationer. Ligeledes forventes det, at du
er skriftligt velformuleret.
Du skal være omstillingsparat og kunne trives i en hektisk hverdag.
Det vil være en fordel, hvis du har linjefagskompetencer i matematik og/eller
praksisfaglige fag såsom sløjd, håndarbejde og hjemkundskab. Er du det rette match, vil
dette dog ikke være afgørende.

Vi tilbyder:









At arbejde med vores dejlige og udfordrede elever.
En arbejdsplads med gode og dygtige kollegaer, der brænder for at gøre en forskel.
To-lærer system i små klasser.
Individuel arbejdsplads/kontor med egen pc.
En skole der ønsker og stræber efter at skabe det bedst mulige læringsmiljø for de
sårbare børn og unge der bor på Hjortholm Kostskole.
En skole med fokus på udvikling.
Et arbejdsmiljø hvor humor, trivsel og engagement er i højsæde.
Tværfagligt samarbejde med pædagoger og psykolog omkring det enkelte barn.
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Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte skoleleder Henrik Hansen på telefon 30100704 på
hverdage mellem kl. 10.00-14.00.
Ansøgningsfrist fredag d. 24. januar 2020. Ansøgninger stiles til Birthe Koziel på
biko@gentofte.dk
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag d. 28. januar 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst på området.
Hjortholm Kostskole har drift overenskomst med Gentofte Kommune.

Ansættelsestidspunkt:
1. marts 2020 eller hurtigst muligt.
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