Børne U.N.I søger en naturfaglig lærer til barselsvikariat
i vores Overbygning
Vikariatet er fra 1. januar eller senest 1. februar til 1. november 2021
Kunne du tænke dig at arbejde i et kreativt undervisningsmiljø med store ambitioner og højt til
loftet. Så har du nu muligheden for at blive en del af Børne U.N.I.
På Børne U.N.I arbejder vi projekt- og produktorienteret med fokus på samarbejde og kreative
processer, forankret i et solidt fagligt fundament. Vi er 290 elever og 40 ansatte og vi holder til på
Vesterbro i København. Børne U.N.I er en fri grundskole med 0.- 9. klasse samt integreret SFO. En
skole og fritidsordning hvor børn og voksne lærer, vokser og trives.
Vi søger en lærer, der opfylder følgende:
• En uddannet lærer til vores overbygning 8. – 9. klasse.
• Du skal kunne varetage matematik, fysisk/kemi, biologi og geografi.
• Kan indgå naturligt i nærværende relationer med børnene.
• Kan indgå produktivt i et selvstyrende team.
• Er fagligt ambitiøs og udviklingsorienteret.
Vi kan tilbyde:
• En fuldtidsstilling i et vikariat på en super spændende skole med plads til initiativ og
udvikling.
• En hverdag med kreativitet, nærvær og indflydelse.
• Kompetente og meget engagerede kollegaer.
• Et nærende arbejdsmiljø med fleksible arbejdstider.
Praktisk information
Vil du vide mere om stillingen og Børne U.N.I, kan du læse mere på www.borneuni.dk og ellers er
du velkommen til at kontakte skoleleder Gitte Svenning på telefon 33253405.
Ansøgningen med relevante oplysninger samt referencer sendes til gs@borneuni.dk, og skal være
os i hænde senest onsdag den 25. november 2020, kl. 12:00.
Datoer for samtaler med udvalgte ansøgere:
• Samtaler d. 27. november fra kl. 12.00 – 16.00
Løn og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation. Lønnen følger overenskomsten.
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