Linjelærer til Bygge & Anlæg på Produktionsskolen PFFU.
Vil du gøre en positiv forskel for unge, der har brug for en anden vej i uddannelsessystemet?
Vi søger en uddannet tømrer til at varetage undervisningen og produktionen på skolens
Bygge- & Anlægslinje. Her skal du tilrettelægge og lede en inspirerende undervisning og
produktion.
Arbejds- og ansvarsområder:
§ Du bliver ansvarlig for tømrerdelen på skolens Bygge- & Anlægslinje.
§ Du står for den daglige undervisning og produktion, samt indgår i teams omkring
anlægs- og vedligeholdelsesopgaver på skolen.
§ Du bliver en del af et team med en uddannet møbelsnedker.
§ Du skal udvikle og planlægge de faglige aktiviteter, som skal finde sted på værkstedet.
§ Du bliver central i planlægning og gennemførelse af undervisningen og kontakt til
relevante eksterne aktører i forbindelse med eksempelvis praktikpladser i samarbejde
med skolens vejledere.
§ Du bliver ansvarlig for at beskrive og dokumentere elevernes udvikling, til brug for
udfærdigelse af Kompetencebevis og elevernes uddannelses-/forløbsplan.
§ Du skal være med til at skabe de bedst mulige betingelser for, at vores unge kan
komme videre i uddannelse.
§ Du skal være parat til at tage ansvaret for lærlinge på værkstedet.
Vi ønsker en person der:
§ har erfaring med undervisning af elever, der har forskellige forudsætninger og behov,
såvel fagligt som socialt, og ser en positiv udfordring i dette.
§ har relevant uddannelse og et bredt maskinkendskab, så du kan betjene værkstedets
udstyr og instruere andre i det.
§ har kendskab til produktionsskolernes særkende.
§ kender eller kan sætte sig ind i kravene til træfagenes byggeuddannelse.
§ kan rumme og matche uforudsigeligheden i, hvordan eleverne har det.
§ har høj faglighed og samtidig forståelse for de unges udfordringer.
§ evner at indgå i tværfaglig teamwork om såvel konkrete arbejdsopgaver, som
elevernes personlige og faglige udvikling.
§ har erfaring med at være centrum for en gruppe elever og have overblik.
§ evner at formulere sig skriftligt og kan reflektere over egen praksis.
§ med integritet og troværdighed arbejder professionelt, engageret og ansvarligt.
§ kan se muligheder og evner at generere smil/ro, overskud og overblik i pressede
situationer.

Vi tilbyder en arbejdsplads:
§ der tror på, at vores unge er undervisnings- og motiverbare.
§ der rummer en høj grad af frihed til at planlægge produktion og undervisning i
samarbejde med sine nærmeste kollegaer.
§ der har et positivt miljø med fokus på at skabe forandringer for de unge.
§ der har en udviklingsorienteret og visionær profil.
§ der pædagogisk og fagligt er afvekslende og udfordrende.
§ hvor du møder rare kolleger, der med respekt for forskelligheder og medmenneskelige
værdier, kan samarbejde ud fra fælles visioner og dermed skabe en god skoledag for
elever og kolleger.
§ hvor du vil udvikle dig personligt og fagligt.
Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation/Overenskomstansattes Centralorganisation (LC/OCfællesoverenskomst) og Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation for ledere og lærere ved produktionsskoler.
Stillingen er normeret til fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.
Alle interesserede med de fornødne kvalifikationer uanset alder, køn, religion eller etniske
tilhørsforhold opfordres til at søge.
Vi ser gerne, at du besøger skolen inden du søger.
For yderligere oplysninger kontakt forstander Ole Lindved Sværke på 30 38 77 00.
Ansøgningen sendes via e-mail mrk. ”Linjelærer Bygge & Anlæg” til: forstander@pffu.dk
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag d. 25. august. Ansættelsessamtaler vil
finde sted i starten af uge 35.
Se i øvrigt skolens hjemmeside: www.pffu.dk

