Verdens nordligste efterskole Villads Villadsen søger
lærer pr. 01. august 2022
Efterskole Villads Villadsen er placeret midt i Qasigiannguit. Qasigiannguit huser ca. 1150 borgere og
800 slædehunde. Byen har vuggestue, børnehave og folkeskole, ét supermarked og to kiosker. Et rigt
kulturliv og et stort bagland til mange gode ture til alle årstider. Efterskolen er normeret til 80 elever,
der kommer fra byer og bygder langs den grønlandske kyst. Efterskolen har tre hovedlinjer; Kunst &
Design, Medie & Kommunikation og Outdoor. Herudover undervises der i boglige fag såsom dansk,
grønlandsk, engelsk og matematik. Efterskolen skaber rammerne for fællesskab, hvor elever udvikler
selvstændighed og tillid til egne evner.
Vi søger en lærer eller en med undervisningskompetencer, der kan undervise mindst en af
følgende fag:
-

Engelsk
Dansk

Udover ovenstående vil vi gerne høre, hvad du ellers kan undervise i. Endvidere forventer vi, at du
kan varetage rollen som kontaktlærer samt indgå i efterskolens daglige opgaver.
Vi kan tilbyde:
-

Et tæt samarbejde blandt skolens ansatte.
En skole hvor du, som medarbejder, har stor indflydelse på hverdagen og udviklingen af
skolen.
Et team, der i fællesskab bidrager til en positiv udvikling af unge fra hele Grønland.
Mulighed for fagønsker og funktioner.

Vi forventer at du er/har:
- Har lyst og evner til at indgå i nære positive relationer med unge mennesker.
- Er engageret og inspirerende som lærer.
- Ønsker at påtage dig opgaven som rollemodel for de unge mennesker.
- Har mod på efterskolelivet med skiftende arbejdstider, hvor der både indgår aften-,
weekend- og helligdagsvagter.
- Kan se det spændende i at arbejde i et dobbeltsproget miljø.
- Vil være med til at udvikle skolen.
- Er læreruddannet eller har andre erfarende kompetencer.
Bolig:
I samarbejde med boligselskabet INI a/s stilles der umøbleret bolig til rådighed. Der ydes
tiltræderejse samt bohaveflytning efter gældende regler.
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem IMAK (www.imak.gl) og Efterskole
Villads Villadsen. I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet straffe- samt børneattest.
Yderligere information kan du få ved at kontakte forstander Rakel Sandgreen på tlf. nr. 00299 911
300 eller på mail forstander@evv.gl.
Ansøgning sendes til forstander@evv.gl og skal være os i hænde senest den 01. maj 2022.
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