
 

 

 

 

2 Lærere søges til Grindsted Landbrugsskole 

”vi søger 2 lærere, der har viden og praktisk erfaring inden for både planter og teknik” 

 

Om jobbet 

Vi søger dygtige og engagerede personer, der kan undervise fra grundforløb og gerne til og med 

produktionsleder. 

Vi lægger vægt på at vores kommende kollega er har flere års relevant praktisk erfaring, og har lyst til at 
følge med i alt det nye indenfor fagområdet. 

Vi tilbyder et spændende job, hvor eleven er i centrum. Et job der vil give dig faglige og pædagogiske 

udfordringer og mulighed for efteruddannelse. 

Vi vil sørge for, at du bliver en del af et godt lærerkollegie, der brænder for at eleverne får kvalificeret 

undervisning, og som bruger hinanden aktivt til at sparre med. 

Om dig 

 Du har en baggrund med indgående kendskab til planteavl. 

 Du har lyst til at være sammen med elever. 

 Du har et stort ønske om at være en god kollega og bidrage til et stærkt fællesskab. 

 Du trives i en travl og omskiftelige hverdag med mange spændende udfordringer.  

 Du er bevist om betydningen af samarbejdet mellem skole, erhverv og elev. 

 Du er god til at planlægge din egen hverdag under stor hensyntagen til fællesskabets interesser. 

 Du taler og skriver engelsk og kan derfor undervise udenlandske elever.  

 

Ansættelsesvilkår 

Fastansættelse i fuldtidsstilling snarest eller senest 1.1 2022. 

Løn, tillæg og pension i henhold til aftale vedr. Lærere ved erhvervsrettede uddannelser. 

Ansøgning  

Send din ansøgning med dokumentation for uddannelser til job@grindls.dk snarest eller senest 15.9.21 

kl. 12.00.  Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag d. 21.9.2021 fra kl. 12.30. Referencer vil blive 

efterspurgt inden endelig aftale om ansættelse. 

Mere information 

Du er velkommen til at kontakte forstander Lene Søholt Jacobsen på telefon 40194763 eller inspektør Per 

Fink Nielsen på telefon 22565626 for at høre nærmere. 
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