Brænder du for udsatte unge, islandske heste og efterskoleliv?
Ærø Efterskole er en erhvervsorienteret special efterskole for unge med særlige
læringsforudsætninger.
På skolen er der pt 45 elever og 10 lærere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund,
administrativt personale og pedeller.
Til ansættelse snarest muligt, søger vi en underviser med relevant uddannelse indenfor pædagogik
eller undervisning. Ansættelsesgraden er som udgangspunkt på 82%.
Opgaverne fordeler sig indenfor pædagogisk tilrettelagt samvær med eleverne og undervisning på
hesteværkstedet.
Pædagogisk tilrettelagt samvær har fokus på støtte og guidning af elever med mange forskellige og
komplekse udfordringer i forhold til læring og trivsel. Vi søger derfor en medarbejder, som er
dygtig til at samarbejde med øvrige kollegaer om at målsætte, iværksætte og evaluere
handleplaner for den enkelte elev og grupper af elever. Du skal kunne kommunikere med empati
og respekt for den enkelte elev og det er en forudsætning i jobbet, at du er pædagogisk
velfunderet med lyst til at arbejde målrettet og helhedsorienteret.
For at kunne undervise på vores hesteværksted skal du først og fremmest brænde for at undervise
vores elever i ridning, pasning, pleje og generel håndtering af heste. Du skal have erfaring med at
lede grupper på heste og du skal kunne undervise med et pædagogisk tilrettelagt samvær som et
fundament for undervisningen, således at der i undervisningen også sikres trivsel for den enkelte,
gode oplevelser og et positivt fællesskab. Undervisning i dansk, matematik, samfundsfag og
naturfag er en del af værkstedet og et udviklingspunkt vi har et fælles fokus på i dette skoleår.
Vi kan tilbyde en dejlig, levende og farverig arbejdsplads, med skønne elever og gode kolleger. Vi
har gode fysiske rammer med masser af plads og smuk natur, i et trygt og åbent samfund. Vi har
fokus på udvikling af skolens tilbud og sætter god tid af til sparring, fælles dialog og fagligt
samvær.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Ærø Efterskole er en 24/7 skole og arbejdstiden
kan derfor ligge hele døgnet, alle ugens dage.
Læs mere om skolen på www.aeroe-efterskole.dk. Har du spørgsmål til stillingen, eller ønsker du
at komme på besøg, er du meget velkommen til at kontakte viceforstander Marianne Bliesmann
på tlf. 63526060
Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes senest d. 13/9 2019 kl. 12:00 til aeroe@aeroeefterskole.dk

