Modersmålsunderviser i portugisisk

Om jobbet
Jobtitel Modersmålsunderviser i portugisisk

I Vejle Kommune tilbydes der for skoleåret 2018/2019 modermålsundervisning i portugisisk for elever i 0. 9. klasse, og i den forbindelse søger vi en kompetent underviser til at varetage denne undervisning.

Stillingskategori Undervisning og forskning

Der er tale om ca. 3 - 5 ugentlige lektioner samlet på en lørdag. Vi søger en underviser med portugisisk
som modersmål og undervisningskompetence. Vi foretrækker ansøgere med læreruddannelse, men også
lærerstuderende vil komme i betragtning evt. andre med undervisningserfaring.
Undervisningen er placeret på en af Vejle Kommunes skoler og undervisningen skal følge Fælles Mål for

Søg på jobbet
Ansøgningsfrist: 25-05-2018

modersmålsundervisning, faghæfte 23, og vi lægger vægt på, at modermålsundervisningen knyttes mest

Send ansøgning

muligt til den øvrige undervisning i folkeskolen.
Vi søger en underviser, som især lægger vægt på kommunikativ og meningsfyldt undervisning.

Kontakt

Nærmere oplysning fås hos konsulent for inklusion og specialpædagogik på skoleområdet Pernille
Damgaard Freund på tlf. 7681 5051 eller mobil 2835 77 70 eller på e-mail pedfr@vejle.dk.

Pernille Damgaard Freund
Konsulent for inklusion og

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn aftale med

specialpædagogik
E-mail

forhandlingsberettiget organisation.
Ansøgningsfrist

Følg os

Vi skal have din ansøgning senest 25. maj og der holdes samtaler den 31. maj 2018 mellem kl. 09.30 15.00

Facebook
LinkedIn

Børneattest og straffeattest
Vi indhenter børneattest og straffeattest.

Twitter
Youtube
Instagram

Send din ansøgning
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din
ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.
Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning og jobsøgning til din evt. partner. Se mere
på www.vejle.dk/tilflytter.

Del/Print

