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Alminde-Viuf Fællesskole søger en engageret PLC-medarbejder, der brænder for at
videreudvikle vores pædagogiske læringscenter. Du kommer primært til at undervise i skolens
PLC og i dansk på mellemtrinnet. Du skal varetage en klasselærerfunktion.
Om dig
Du har erfaring med at arbejde i et pædagogisk læringscenter og har stor lyst til at arbejde med
udvikling af fremtidens PLC.
Du brænder for at arbejde sammen med kolleger og vil gerne dele ud af din viden.
Du er opsøgende, koordinerende og fleksibel i din funktion som PLC-medarbejder.
Du er empatisk og tydelig i din klasseledelse med vægt på den gode relation.
Du er interesseret i at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor der er plads til forskellighed. Du
er en teamplayer, og du skal kunne indgå i vores fællesskab med humor, varme og fagligt
engagement.
Hvem er vi?
Vores vision er at udvikle fremtidens kompetencer for vores elever. Fundamentet for dette er god
trivsel samt værdierne, som kendetegner vores skole.
Som medarbejder på Alminde-Viuf Fællesskole oplever du en velfungerende skole med 510
elever og cirka 60 ansatte. Her er der højt til loftet, hvor værdierne fællesskab, faglighed, respekt,
ansvarlighed og engagement kendetegner vores kultur.
Det betyder, at både medarbejdere og elever skal trives og udfordres i et trygt og udviklende
fællesskab.
Du bliver en del af en arbejdsplads med hjælpsomme kolleger, en god og rar omgangstone og en
ledelse, som interesserer sig for dig, og hvis dør altid er åben.
Vi vægter at arbejdslivet og privatlivet kan hænge sammen for vores medarbejdere. Derfor er der
mulighed for flexarbejde på vores skole.
Funktioner
Du skal være en af skolens tre PLC-medarbejdere.
Du kommer til at varetage PLC-opgaver for eleverne på skolen. Se mere information vedr. din
funktionsbeskrivelse Pædagogisk læringscenter, Kolding kommune
https://si.skolevaesnet.skoleintra.dk/Faelles/OpslagSP/315/Funktionsbeskrivelse%20PLC.pdf
Du varetager klasselærerfunktionen for en klasse på mellemtrinnet, hvor du primært underviser i
dansk.
Vi finder det vigtigt, at du kender os lidt bedre inden en eventuel ansættelsessamtale. Du er derfor
meget velkommen til at komme til et aftalt besøg på skolen.

Kvalifikationer
Du er læreruddannet.
Løn
Efter gældende overenskomst

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Skoleleder Søren Storm, mail: srsto@kolding.dk tlf 40150534
Ansøgningsfrist: 24. oktober kl 23.59
Ansættelsessamtaler: Foregår i ugen efter ansøgningsfrist
Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest, når loven kræver det, eller
stillingen i øvrigt berettiger til det.

