LEDIGE STILLINGER
Drottningborg ungdomsskole eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Skolen holder
til i romslige og velegnede lokaler i sentrum av Grimstad.
Skolen startet høsten 2015 med 13 elever og har skoleåret 2019-2020 150 elever med to
parallelle klasser på hvert trinn. Vi søker dyktige og engasjerte medarbeidere til vikariater.

Undervisning
For skoleåret 2020-2021 blir det ledig undervisningsstilling i inntil 200 % årsvikariat.
Behovet er størst i norsk, engelsk, kroppsøving og spes.ped, men kombinasjon med andre fag
kan også være aktuelt.
Søker må ha offentlig godkjent utdanning med fordypning i aktuelle undervisningsfag.

Assistent
For skoleåret 2020-2021 blir det ledig årsvikariater i inntil 100 % som assistent.

For undervisningsstillinger gjelder:
I tillegg til faglige kvalifikasjoner er vi opptatt av at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bryr deg om elevene
Er en tydelig klasseleder
Evner å inspirere og motivere
Behersker varierte pedagogiske metoder
Tar initiativ og er fleksibel
Vilje til å ta del i utviklingsarbeid
Har gode digitale ferdigheter
Har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

For assistentstillinger er vi opptatt av at du:
•
•
•
•
•
•

Bryr deg om elevene
Evner å inspirere og motivere
Tar initiativ og er fleksibel
Vilje til å ta del i utviklingsarbeid
Har gode digitale ferdigheter
Har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra
ungdomstrinnet.
For stillingene gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som
ansettes må aktivt fremme skolens kristne verdigrunnlag samt identifisere seg med NLMs
verdier slik det er uttrykt i NLMs verdidokument.
Den som blir ansatt må fremlegge politiattest.
Tiltredelse: 1. august 2020.
Spørsmål om stillingene kan rettes til:
Rektor, Ingunn Hauan Aagenæs tlf. 99 35 65 35 / e-post: rektor@drus.no
For mer info om skolen, se: www.drus.no
Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk til:
rektor@drus.no
Søknadsfrist: 1. mars 2020

