
Thy-Mors HF & VUC søger pr. 1. august 2022 tre til fire 
undervisere til skolens hf-afdeling. Vi er interesseret i 
undervisere med fagene; matematik, geografi, biologi, 
engelsk, dansk, samfundsfag og mediefag gerne i 
kombination eller med et andet gymnasierelevant fag. 

Stillingerne kan være faste stillinger, årsvikariater, fuldtid 
eller deltid. Pædagogikum er ikke en forudsætning.

Om os
Vi brænder for at lave en innovativ og spændende 
skole. Vi har siden 2014 gjort os et hav af erfaringer med 
at kombinere et høj- og efterskolelignende miljø med 
en 2-årig hf-uddannelse med Vesterhav og Nationalpark 
Thy som nærmeste samarbejdspartnere. Ved en be-
vidst udnyttelse af Thy’s styrker og karakteristika, er det 
lykkedes at skabe et unikt fagligt miljø for elever, som 
kommer fra hele Danmark for at tage deres hf hos os. 

Om dig
•  Du er en fagligt dygtig og engageret underviser,   
 der har blik for elevernes forudsætninger  
 og forskelligheder. 
•  Du skal være motiveret for at udforske og ind 
 drage de undervisningsmæssige muligheder,  
 som det omkringliggende samfund tilbyder. 
• Du skal kunne tage ansvar i et skole-/kollegie- 
 miljø, hvor dagligdagen med eleverne er præget 
 af relationsdannelse, rummelighed 
 og forpligtelse. 

Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes pr. mail til job@vuctm.dk mærket 
“hf-underviser” og skal være Thy-Mors HF & VUC i 
hænde senest mandag den 25. april 2022.

Vi indkalder løbende til samtaler.
Ansættelse efter gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kontakt rektor Erik Dose Hvid, 
tlf. 23 60 65 30, eller hf-uddannelseschef Lars Bo 
Majgaard, tlf. 42 40 78 99.

Vil du vide mere om os, så se også hjemmesiderne 
for vores tre profiluddannelser:
https://hf-coldhawaii.dk
https://hf-imagine.dk
https://hf-outdoor.dk

Engagerede undervisere 
søges til vores hf-afdeling

Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95 
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

 

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

Thy-Mors HF & VUC søger 3-4 engagerede undervisere til skolens 
hf-profiluddannelser; HF-Imagine, HF-Outdoor og HF-Cold Hawaii


