
Boglige lærere og / eller idrætslærere  
Du har nu chancen for at gøre en forskel. Vi søger 
tre nye kollegaer, der vil være med til at bære det 
faglige, sociale og personlige ansvar for skolen og 
215 elevers udvikling. 

Vi skal have dækket matematik, fysik, engelsk (inkl. Cambridge 
English), gymnastik (drenge) samt håndboldlinjen (piger 
og/eller drenge).

Mange fagkombinationer er mulige, og udover ansøgere til 
ovenstående fag, ser vi også meget gerne ansøgere, der har lyst og 
kompetencer til at undervise i dansk, tysk og evt. kristendom.

På Hellebjerg tilbyder vi rigtig gode muligheder for social, 
faglig og personlig udvikling i et godt arbejdsmiljø og i et 
inspirerede fællesskab. Både kollegialt og ledelsesmæssigt 
lægger vi vægt på en anerkendende tilgang. Vi vil ha’ det 
godt sammen, og det skal være sjovt at gå på arbejde. 

Vi lægger stor vægt på relationsarbejdet med eleverne, 
hvilket vi også forventer, at du gør. Ligeledes forventer vi, 
at du vil og kan indgå i tværfaglige samarbejder og udviser 
forandringsparathed.

Ansættelserne er med virkning fra 1. august. De to af stillingerne 
vil som udgangspunkt være faste stillinger, mens en af stillingerne 
vil være som årsvikar, da vi har en lærer, der skal på barsel. 
Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid, men deltid er 
en mulighed.  

Ansøgningsfristen er tirsdag den 21. maj kl. 12.

Samtaler vil blive afholdt mandag den 27. maj samt evt. tirsdag 
den 28. maj.

Hvis du har lyst til at se skolen, inden du evt. sender din ansøgning, 
vil der være mulighed for dette mandag den 13. maj eller tirsdag 
den 14. maj – begge dage fra kl. 17. Tilmelding til en af disse dage 
senest den 12. maj til kontoret@hellebjerg.dk.

Desuden har vi Åbent Hus den 15. maj fra kl. 19-21, hvor du er 
velkommen til at deltage som almindelig gæst.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere informationer, 
er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder 
Bettina W. Hartvigsen på bw@hellebjerg.dk eller på skolens 
telefon 75 69 39 66.

Få flere informationer om skolen på vores hjemmeside
www.hellebjerg.dk, hvor du også finder uddybende oplysninger 
om vores værdigrundlag og folkekirkelige baggrund.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem finansministeriet og LC. 

Vi søger tre efterskolelærere 
            der vil spille med  
        på Hellebjergs hold...
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