Østervangskolen
Hammelvej 9
8370 Hadsten
Tlf. 8964 4600
oestervangskolen@hadsten.dk

Brænder du for mellemtrinnet?
Vi søger en energisk og engageret lærer, der brænder for at arbejde med eleverne på mellemtrinnet.
Østervangskolen i Hadsten opslår en fast stilling med tiltrædelse snarest muligt,
senest 1. marts 2018.
Stillingen indeholder fagene matematik, historie og idræt. Derfor søges linjefagskompetence eller tilsvarende i disse fag.
Du vil blive tilknyttet mellemtrinnet, hvor al din undervisning kommer til at
ligge. Udover at være en del at det store team på mellemtrinnet, vil du også
blive tilknyttet et årgangsteam, hvor du vil indgå i det fælles arbejde om elevernes faglige niveau, trivsel og dannelse til fællesskabet.
Østervangskolen er en to-sporet fløjopdelt skole med ca. 500 elever inkl. kommunens modtagelsesklasse for elever på 13-18 år. Det faste personale består af
godt 50 personer fordelt på lærere, pædagoger og administrative medarbejdere.
Skolen er udviklingsorienteret og engageret, og der er et positivt samarbejde
mellem lærere, ledelse, forældre og skolebestyrelse.
Personalet på Østervangskolen er gode til at sætte nye medarbejdere ind i deres
arbejde, men der er brug for, at du efterfølgende kan løse opgaverne selvstændigt og i samarbejde med dit team.
Østervangskolens værdier er: Dannelse til fællesskab samt faglighed og trivsel.
Visionen er, at alle elever hver dag lærer at udfolde deres potentiale, så meget
de kan, og alle elever lærer at skabe noget godt i fællesskab med andre.
Det skal du kunne se dig ind i.
Dine faglige kvalifikationer
Du skal være læreruddannet eller have tilsvarende kvalifikationer i fagene matematik, historie og idræt.
Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om stillingen og en rundvisning kontaktes Jane
Qvist, viceskoleleder på telefon 8964 4604.
Østervangskolen ligger tæt på offentlige transportmuligheder med flere busser
og tog i timen, midt mellem Randers og Århus.
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Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte,
ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.
Søg jobbet
Ansøgning inkl. CV samt relevante eksamensbeviser og udtalelser sendes til
jqos@favrskov.dk
Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. jan.
Samtaler finder sted mandag den 29. jan.
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