3 lærere til Nærum Skole
Om jobbet
Brænder du for læring og trivsel? Trænger du til forandring og nye
udviklingsmuligheder? Så kan Nærum Skole være din fremtidige arbejdsplads, hvor vi
bl.a. er optaget af at være sammen om læring og at etablere og udvikle professionelle
læringsfællesskaber.
Vi har to ledige job med tilknytning til henholdsvis 1. klasse og udskolingen.
Til første klasse søger vi en lærer med dansk, musik og evt. billedkunst.
Til udskolingen søger vi en lærer med fysik/kemi, biologi og geografi.
Vi har desuden et barselsvikariat på mellemtrinnet, hvor vi søger en lærer med
matematik, natur/teknologi og musik

Din profil
Du er uddannet lærer og engageret i dit arbejde med linjefag i et eller flere af de
nævnte fag. Du er ambitiøs på dine elevers vegne og arbejder ud fra, at alle børn skal
lære, at lære, mere.

Derfor skal du vælge os
Vi arbejder med udgangspunkt i vores værdier, som er Faglighed, Ansvarlighed,
Selvværd, Engagement og Respekt.
Vores indsatsområder i det kommende skoleår er at videreudvikle: Professionelle
læringsfællesskaber, Guided reading, Synlig læring, Digitalisering, Bevægelse i
undervisningen og Træning- og fordybelsesmodulerne.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, og vi har en behagelig omgangstone og godt
humør.
Nærum Skole har gode udenoms arealer og ligger tæt på grønne områder og offentlig
transport.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om to fuldtidsstillinger og 1 barselsvikar med start den 1. august 2018. Løn
og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Om os
Nærum Skole er en 2-sporet skole med 450 glade elever fra 0. - 9. klasse og 32 lærere
og 8 pædagoger, som arbejder tæt sammen i årgangsteam.

Ansøgning, samtale og kontakt
Du søger jobbet på Rudersdal Kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk/job
Du kan læse mere om skolen på www.naerumskole.dk
Samtaler: forventes afholdt i uge 21
Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Kristine Juel Sklander
Skoleleder
ksk@rudersdal.dk
Tlf.: 46 11 48 61
Semail Wanscher
Afdelingsleder
swa@rudersdal.dk
Tlf.: 46114860
Jan Frank
Afdelingsleder
jafr@rudersdal.dk
Tlf.: 46114862
Ansøgningsfrist:
18. maj 2018

