
Du har nu chancen for at gøre en forskel
Vi søger to nye kollegaer, der vil være med til at 
bære det faglige, sociale og personlige ansvar for 
skolen og 216 elevers udvikling. 

Vi skal have dækket matematik, engelsk og gymnastik 
for hhv. piger og 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 et eller flere af følgende fag: 
Samfundsfag, tysk, fysik, atletik og fysisk træning

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, hvorfor du naturligvis 
kommer til at tage del i kostskolearbejdet med bl.a. aften- og 
weekendvagter. Ligeledes forventer vi, at du vil og kan indgå 
i tværfaglige samarbejder og udviser forandringsparathed.

Ansættelserne er med virkning fra 1. august. Den ene af stillingerne 
vil som udgangspunkt være en fast stilling, mens den anden stilling 
vil være et årsvikariat, da vi hhv. har en lærer, der skal på barsel i nogle 
måneder samt en lærer, der går på orlov. Ansættelse sker som udgangs-
punkt på fuld tid, men deltid er en mulighed.  I din ansøgning beder vi 
om, at du forholder dig til, om du ønsker fuld tid eller deltid samt fast 
stilling og/eller årsvikariat.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 1. juni kl. 12, 
og ansøgningen sendes til kontoret@hellebjerg.dk

Samtaler vil blive afholdt mandag den 7. juni 
samt evt. tirsdag den 8. juni.

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

Grundet Corona-restriktioner er det desværre ikke muligt at lave 
rundvisninger for interesserede ansøgere, men klik gerne ind på 
www.hellebjerg.dk, scroll ned på siden, og du vil finde en virtuel 
rundvisning.

Få flere informationer om skolen på 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 to efterskolelærere,
         der vil spille med  
           på Hellebjergs hold
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