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Lærere søges til Kibæk Skole
•

Brænder du for at skabe læring, trivsel og personlig mestring for alle elever?

•

Er du frisk på at arbejde med en flok dejlige børn?

•

Ønsker du at blive en del af en ambitiøs skole med et kompetent personale?

•

Er du klar til at agere i en skoleverden, hvor hyppige forandringer er et vilkår?

Hvis du kan sige ja til ovenstående, er du måske den heldige, som får lov til at blive en del af
medarbejdergruppen på Kibæk Skole, idet vi søger to lærere med opstart d.1/8-2021. Begge
stillingerne er med klasselærerfunktion:
o

En lærer til mellemtrinnet: dansk og bl.a. tysk og historie

o

En lærer til overbygningen: dansk, engelsk, historie og evt. billedkunst

Vi forventer:
o

At du er uddannet lærer og er faglig kompetent

o

At du er fagligt stæk og initiativrig

o

At du kan anvende IT og digitale læremidler i undervisningen

o

At du har en professionel og undersøgende tilgang til din undervisningspraksis

o

At du har fokus på elevernes ressourcer og udvikler deres potentiale

o

At du indgår i tæt og forpligtende fællesskab med dine kollegaer

o

At du som menneske er empatisk, rummelig og robust

o

At du har en positiv tilgang til kollegaer, børn og forældre

o

At du ser muligheder frem for begrænsninger

o

At du møder mennesker med anerkendelse, tillid og respekt

Vi tilbyder:
o

Et godt og udviklende arbejds-, lærings- og undervisningsmiljø

o

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

o

Fleksibel tilrettelæggelse af din forberedelsestid

o

Mulighed for faglig og personlig udvikling

o

En hverdag, hvor vi har omsorg for hinanden og med plads til smil og humor
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Kibæk Skole ligger i den sydlige del af Herning Kommune. Vi har ca. 365 elever fordelt på 2
spor fra 0.-9. klasse. Der er tilknyttet en SFO, som er integreret i skolen.
Vi er en udviklingsorienteret skole, der vægter elevers trivsel og udvikling meget højt.

Du skal søge stillingen elektronisk på Herning Kommunes hjemmeside

Ansøgningsfrist er d. 29/4 kl. 9.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 4. maj 2021
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes
straffe- og børneattest.
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte skoleleder Jette Horsted på tlf. 96287180
eller 30323391.

