Dygtige lærere søges:
Sankt Ansgars Skole søger lærere til dansk, matematik, naturfag, musik og
sprogfag
Sankt Ansgars Skole er en katolsk privatskole, velfungerende og udviklingsorienteret
med en lang række traditioner og en rig historie.
Skolen er to-sporet med 325 elever, som repræsenterer mange kulturer og afspejler
diversiteten på Nørrebro. Som lærer på Sankt Ansgars Skole vil du møde en stor gruppe
nysgerrige børn samt engagerede forældre og lærere, der ser frem til at få kvalificerede
faglige inputs fra dig. Der er tale en fuldtidsstilling og flere fagkombinationer er i spil.
Som lærer på Sankt Ansgars Skole skal du være engageret i faglig og pædagogisk
udvikling, og vi har en klar forventning om, at du er opsøgende, tydelig og parat til at gå
ind i forpligtende kollegialt samarbejde. Du skal have en positiv og opsøgende tilgang til
elever, forældre og kolleger, og du skal mestre klasserumsledelse. Det er desuden en stor
fordel, hvis du kan akkompagnere til morgensang på klaver, orgel eller guitar.
Vi forventer, at du i hverdagen selv tager initiativ til at løse de mange forskelligartede
opgaver på en konstruktiv måde – gerne i tæt dialog med kollegaer og ledelse.
Vi kan tilbyde dig fordelagtige arbejdsforhold med lave klassekvotienter, korte skoledage
og god mulighed for at præge eget arbejdsliv. Vi har en god lokalaftale for lærerne og
arbejder ikke med fuld tilstedeværelse.
Stillingen skal besættes pr. 1. august 2022.
Ansøgningsfrist er 13. juni 2022 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted d. 14. og 15 juni.
Ansøgning med relevante bilag sendes snarest muligt pr. mail til Kirsten Poulsen på
kp@ansgarsskole.dk
Du er velkommen til at kontakte Kirsten Poulsen og se mere på skolens Facebookprofil
eller på vores hjemmeside: www.sanktansgarsskole.dk
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation.
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