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Lærerstillinger på Solhverv Privatskole og Børnehave

Vil du være med til at præge en privatskole i en
god udvikling?
Solhverv Privatskole søger 2 fagligt kompetente og engagerede lærere med start fra
1/8-2021. En fast fuldtidsstilling og en barselsvikar på 75%-tid med mulighed for
senere fastansættelse

Solhverv Privatskole kan tilbyde vores nye lærere:
✓ Stillingerne er i mellemtrin/overbygning. Følgende fag ønskes dækket: Madkundskab,
Historie, Samfundsfag, Religion, Tysk, Matematik i overbygningen, Biologi, Natur/Teknik og
eventuelt Svømning.
✓ En privatskole, hvor værdiordene Ansvar, Faglighed, Fællesskab, Nærvær, Respekt og Tillid
præger hverdagen for 370 elever og mere end 45 ansatte.
✓ En rummelig arbejdsplads med engagerede og dygtige kolleger
✓ En skole beliggende i smukke og naturskønne omgivelser i Vebbestrup – cirka 10 kilometer
nord for Hobro
✓ Et fuldt undervisningsforløb fra 0. – 10. klasse som den eneste skole i Mariagerfjord kommune
✓ Hytteture og lejrskoler gennem hele skoleforløbet i ind– og udland.
✓ Tilstedeværelse når det giver mening.

Læreren vi søger har:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

En stor lyst til at være med til at præge udviklingen på en traditionsrig privatskole.
Et stort personligt drive og lyst til at arbejde med læringsivrige elever
En motiverende, engageret og samarbejdsorienteret tilgang til elever, forældre og kolleger
En lærer som både kan indgå i skolens fag- og klasseteams og handle selvstændigt
Høj faglighed i din undervisning
Lyst til at have stor indflydelse på dit arbejde

Lyder det som noget for dig?
Så send os en ansøgning hurtigst muligt. Ansøgningsfrist d. 10/5 kl. 12:00
Ansøgninger – inklusive CV og relevante bilag – kan sendes til solhverv@solhverv.dk eller som
almindelig post til Solhverv Privatskole, Ndr.Truevej 13, Vebbestrup, 9500 Hobro
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Yderligere information kan fås hos skoleleder Peter Hansen, ph@solhverv.dk, tlf. 40 53 59 46 eller
viceskoleleder Thomas Hyldgård, th@solhverv.dk tlf: 20 94 60 48

Læs mere om Solhverv Privatskole på www.solhverv.dk.

