
 

Underviser og SPS-vejledere til AVU Thy-Mors HF & VUC  
Thy-Mors HF & VUC søger hurtigst muligt én underviser til almen voksenuddannelse (AVU) og 

forberedende voksenuddannelse (FVU) med fagene dansk som andetsprog og engelsk.  

Derudover søger vi også 1-2 SPS-vejledere, gerne med undervisningserfaring i enten OBU eller 

FVU-IT, da der periodevis kan være supplerende undervisningsopgaver indenfor disse felter.   

 

Som underviser hos Thy-Mors HF & VUC bliver du en del af en skole, der er kendetegnet ved at 

have et godt arbejdsmiljø og som prioriterer dialog højt – både i samarbejdet mellem kolleger, 

mellem ledelse og medarbejdere samt i det daglige møde med vores kursister.  

 

Vi forventer, at du som underviser hos Thy-Mors HF & VUC: 

• Aktivt arbejder med kursisternes motivation, at du har stor lyst til at indgå i 

praksisfællesskaber med kolleger i teams og i faggrupper. 

• At du deltager aktivt i pædagogisk - og faglig udvikling samt i skolens øvrige liv. 

• Vi forventer naturligvis også, at du har gode kompetencer inden for det relationsskabende 

arbejde med kursisterne, og at du agerer med en tydelig og stærk klasseledelse.  

• Desuden lægger vi vægt på, at du er udviklingsorienteret på IT-området og har solide 

faglige- og didaktiske kompetencer. 

• Det er en forudsætning, at du har kørekort, da vi har flere afdelinger. Endvidere tilbyder vi 

også undervisning ude på lokale virksomheder i Thy og på Mors.  

Man bedes i sin ansøgning angive, hvilken af stillingerne man søger:  

Stillingen som underviser bliver som udgangspunkt en fast stilling på ca. 30 timer.  

Begge stillinger som SPS-vejledere vil være på ca. 30 timer pr. uge alt afhængigt af, om ansøger 

også vil kunne varetage en eller flere af førnævnte undervisningsopgaver.  

Ansøgere skal være læreruddannede og have faglig kompetence til at kunne undervise i de 

pågældende fag på AVU eller FVU.  

 

Aftenarbejde kan forekomme, da vi har en øget aktivitet i vores erhvervsafdeling.  

Løn og ansættelsesforhold ifølge overenskomst med Uddannelsesforbundet.  

Nærmere oplysninger om de ledige stillinger fås ved henvendelse til AVU-uddannelseschef Anne-

Mette B. Larsen, der kan kontaktes via mail: abl@vuctm.dk 

Yderligere information om Thy-Mors HF & VUC kan findes på www.vuctm.dk 

 

Ansøgningsfrist  

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til job@vuctm.dk mærket “avu-underviser” eller 

”SPS-vejleder”. 

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt, hvormed vi løbende indkalder til samtaler. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 


