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 Efterskolelærere søges til Svenstrup Efterskole      

  

Vi ønsker at styrke vores linjefag yderligere og søger derfor flere lærere. 

Vi har brug for dygtige ildsjæle til Dans, Musik, Kreativ, og er vi så heldige så du ligeledes er 

vejleder kan vi ikke ønske os mere. 

Så er du en ambitiøs og humoristisk ildsjæl, der brænder for efterskoleformen? Er du fagligt 

velkvalificeret, holder du af unge mennesker, og er du opsat på at blive en del af et velfungerende og 

passioneret medarbejderteam?  

Så er du måske en af vores nye lærerkollegaer på Svenstrup Efterskole beliggende i naturskønne 

omgivelser i udkanten af Næstved.  

Vi tilbyder: 

- En dynamisk skole, hvor viljen til udvikling og fællesskab er i centrum 

- En boglig skole, hvor faglighed vægtes højt 

- 144 dejlige, søde elever fordelt på 6 klasser 

- 26 inspirerende, ansvarlige og humoristiske kollegaer 

- En velfungerende skole med stor søgning og et godt elevgrundlag 

- En skole med gode faciliteter og sund økonomi 

- En skole for ikke-rygere 
 

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du kan tilbyde undervisning i musik, dans eller kreativ. Er du 

uddannet vejleder er det et stort plus. Dine eventuelle øvrige boglige kompetencer glæder vi os til at 

høre om. Tilsynsdelen er også en stor del af efterskolelivet så det skal du have meget lyst til. 

Tilsynsdelen dækker aftenvagter, weekendvagter og også ture ud af huset med hver efterskoleårgang. 

 

Der er mulighed for fuldtid- deltid eller timelærer ansættelse, alle med tiltrædelse pr. 1. december 

2018, eller snarest derefter. 

For yderligere information se www.svenstrup-efterskole.dk eller følg med på vores facebookprofil. 

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte forstander Gitte Edelgaard eller 

viceforstander Martin Nielsen på tlf.: 55752050. Du er også meget velkommen til at besøge os. 

Send din ansøgning til os senest torsdag d. 25. oktober 2018. Samtalerne forventes afholdt uge 44. 

Ansøgningen sendes pr. mail til: 

Svenstrup Efterskole 

Dybsøvej 64 

4700 Næstved 

Gitte@svenstrup-efterskole.dk 

 

Ansættelse efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 

 


