Eksterne undervisere
til timelærerbank
Thy-Mors HF & VUC Erhverv udbyder almen
efteruddannelse og kursusaktiviteter til private og
offentlige virksomheder og institutioner i Thy og på
Mors. Hos os kan du møde kursister fra et meget
bredt område. Det drejer sig om både længerevarende forløb og om korte kurser. Alt sammen for
såvel ledige, ufaglærte som for faglærte.
De fleste aktiviteter tager udgangspunkt i den
fagrække der udbydes på Thy-Mors HF & VUC:
almen undervisning i hele fagrækken fra OBU
(ordblindeundervisning), FVU-læsning og FVUmatematik over sprogfag, naturfag, samfundsfag og
kreative fag. Undervisningen spænder niveaumæssigt
fra helt grundlæggende til højeste gymnasiale niveau.
Vi har brug for timelærere med en bred faglig viden
og erfaring i forhold til konkrete fagområder, som
samtidig har erfaring med undervisning af voksne. Du
skal som minimum have en uddannelse svarende til
bachelorniveau.
Da vi har såvel udbudte som bestilte kurser, varierer de
kompetencer vi har brug for, hvorfor vi forbeholder os
ret til, kun at godkende de ansøgere der matcher VUC
Erhvervs behov.

Thisted

Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Lige nu møder vi behov for undervisning i ”Samarbejde og Kommunikation”, IT-tilrettede forløb til specifikke app’s eller lignende, samt ekstra ressourcer ved
spidsbelastninger i OBU, FVU-læsning, FVU-matematik
og sprogfag.
Løn og ansættelsesforhold
Der aflønnes efter Finansministeriets cirkulære om
timelønnet undervisning.
Vi har ikke mulighed for at garantere et ugentligt
timeantal, da vores behov for eksterne timelærere er
varierende afhængig af efterspørgslen på efteruddannelse.
Yderligere oplysninger
Henvendelse til avu-uddannelseschef Kirsten Torp,
telefon 61 14 03 85.
Sådan søger du
Du bedes indsende en ansøgning, vedlagt relevante
uddannelsesbeviser, dit CV samt stamoplysninger.
Når du har sendt din ansøgning vedlagt relevante
bilag, modtager du under alle omstændigheder et
svar. Hvis din ansøgning godkendes, oprettes du i vores
timelærerbank og vil derefter kunne kontaktes af
skolens koordinatorer, hvis vi får brug for dig til vores
undervisning.
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