Nykøbing F. Realskole
søger engageret dansklærer til mellemtrinnet
Da en af vores dansklærere stopper pr. 31/05, søger vi en dygtig og engageret
dansklærer til vores mellemtrin.
Vi kunne udover dansk godt tænke os en lærer, der besidder kompetencer til at
undervise i engelsk og idræt
Besidder du ikke kompetencer inden for engelsk og idræt, vil vi opfordre dig til at søge
alligevel og fortælle os, hvilke andre fag udover dansk du mestrer at undervise i.
Vi er en skole, som kan tilbyde:
- elever, som har lyst til at lære ud fra deres eget niveau
- interesserede forældre
- imødekommende og kompetente kolleger
- et godt arbejdsmiljø
Af dig forventer vi, at du har evner og lyst til at:
- være dynamisk, energisk og fremsynet
- arbejde målrettet og selvstændigt og være præcis i dine udmeldinger.
- indgå i vores mellemtrinssteam, som vægter høj faglighed, engagement, gensidig
respekt, tillid, åben og ærlig dialog, sund fornuft og omtanke samt et trygt
klassemiljø.
- arbejde ud fra vores værdigrundlag.
Nykøbing F. Realskole er en privatskole grundlagt i 1897.
Skolen er beliggende centralt i Nykøbing Falster, 5.min gang fra offentlige
transportmidler.
Skolen har 394 elever og 47 ansatte.
Skolen varetager undervisning fra bh.kl.-10.kl.
Klassekvotienten er på 20-24 elever.

De sidste år har skolen bl.a. arbejdet med teamsamarbejde, konfliktløsning og
forskellige børnetyper, talentudvikling gennem differentieret undervisning samt
udvikling af fagudvalg, studietid og fælles forberedelse.
Skolen arbejder efter en Professionsaftale indgået mellem TR og Ledelse på skolen.
Stillingen ønskes besat 1. juni 2018 (hvis du først har mulighed for at starte efter
sommerferien, så søg alligevel)
Ansøgning sendes til kenneth@nykfrealskole.dk
Se oplysninger om skolen på www.nykfrealskole.dk
Henvendelse til skoleleder Kenneth Mogensen (24600794) eller viceskoleinspektør
Susanne McKay (22530794)
Du er meget velkommen til at besøge skolen.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation.
Ansøgningsfrist 22. marts 2018 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler finder sted i starten af uge 13
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