Andreasskolen i Holbæk søger lærere
Vi søger dygtige og engagerede lærere, som har lyst til at undervise på Andreasskolen og blive en
del af vores lærergruppe.
Vi har brug for flere nye medarbejdere – både i fast stilling og ifm. barselsvikariat. Vi søger særligt
dansk- og klasselærere til vores indskoling, og det vil være et stort plus, hvis du også kan undervise
i fx musik, idræt eller svømning. Der er mange mulige fagkombinationer i samspil med vores
nuværende lærerteam, ligesom der muligvis vil kunne blive mulighed for deltidsansættelse - så
måske er du den, vi står og mangler!
Andreasskolen er en kristen friskole på et fælleskirkeligt grundlag. Vi er en fagligt og socialt
velfungerende skole i et nært miljø med gode og trygge rammer for pt. 325 elever og børn fra
vuggestue til 9. klasse fordelt på 13 klasser med max 22 elever pr. klasse.
Vi ser barnet som skabt af Gud, elsket og ønsket – værdifuldt. Det ønsker vi at udleve konkret i et
nærværende miljø, hvor vi med udgangspunkt i det enkelte barn har plads til forskellighed
samtidig med, at fællesskabet vægtes.
Vil du være med til at arbejde på ovenstående, så kan vi tilbyde dig en arbejdsplads, hvor du vil få
mulighed for selv at være med til at udvikle og præge stedet inden for den overordnede ramme,
som skolens værdier danner. Vores skole er i en udviklingsproces, som du vil kunne være med til at
præge – pt er vi i gang med en til- og ombygning, som vil give endnu bedre muligheder – også for
den pædagogiske udvikling.
Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads med et hold af gode, engagerede kollegaer, der vil se frem til at
have dig med i fællesskabet. Tjek selv skolens hjemmeside og find ud af mere om, hvem vi er. Vi
forventer, at ansøgere vil være i overensstemmelse med skolens kristne livs- og menneskesyn.
Ansættelse efter overenskomst mellem finansministeriet og LC.
Stillingerne søges besat fra 1. august 2018.
Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag den 22. marts 2018 kl. 12.00 og sendes
elektronisk til job@andreasskolen.dk. eller til Andreasskolen, Blomsterhaven 1-7, 4300 Holbæk.
Ansættelsessamtaler finder sted umiddelbart efter påske – du vil få besked umiddelbart efter
deadline for ansøgning, hvis du bliver indkaldt til samtale.
Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Janne Pedersen eller viceskoleleder Kent
Fuglsang på tlf. 59 43 18 66
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