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STILLINGSOPSLAG – SVENSTRUP EFTERSKOLE 
 
Har du kreative, innovative idéer, som du fører ud i livet? Har du vilje, mod og masser af drive til at 
rykke unge mennesker i et ambitiøst efterskolemiljø? Sætter du din kreative barre højt? Så læs 
endelig videre! 
  
Vi søger en ildsjæl til vores linjefag Design med ansættelse pr. 1. august. 
 
Du har design i dit DNA. Måske udstiller du dine egne værker, eller du har en uddannelse inden for 
kunst og design. Vi søger en kreativ underviser, der vil sætte sit helt særlige præg på linjefaget 
Design, være med til at udvikle det og tænke stort. 
 
På Design indgår du i et team på to undervisere, og du vil undervise i faget to gange om ugen. Du 
får også mulighed for at undervise i kreative valgfag - og vi hører gerne dine nytænkende idéer til 
valgfag, der fanger og fastholder unge mennesker. 
 
Derudover er du gerne primus motor for kreative aktiviteter på dine aften- og weekend-vagter. 
For at søge jobbet skal du brænde for efterskolelivet med sit forpligtende fællesskab og det sociale 
arbejde med unge mennesker. Du vil indgå i efterskolearbejdet med tilsyn både aften-, nat- og 
weekend – med skiftende arbejdstider.  
Vi er fleksible i forhold til ansættelsesgrad. Kvalifikationer fra undervisningsverdenen er absolut en 
fordel, og vi vægter erfaring med målgruppen højt.  
 
Svenstrup Efterskole er for dem, der vil. En boglig efterskole for ikke-rygere med 140 elever og et 
stærkt medarbejderteam, der sætter passion, ambition, fællesskab og udvikling i centrum. Vil du 
med? Så send din ansøgning til: gitte@svenstrup-efterskole.dk senest d. 18. maj 2020. Vi forventer 
at afholde samtaler i uge 22. 
 
Vi søger også en ambitiøs uddannelsesvejleder, der vil styrke og udvikle vejledningen af vores 
elever. Som uddannelsesvejleder vejleder du både individuelt, i grupper og arrangerer 
uddannelsesaftener for alle elever. Vi hører meget gerne, hvis du også har erfaring med – og 
kvalifikationer inden for dette (Klik her for at gå til opslag). 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte forstander Gitte Edelgaard eller 
viceforstander Martin Nielsen på tlf.: 55752050. Følg os også på Facebook og Instagram – og kig 
forbi vores hjemmeside, hvor du bliver meget klogere på livet på Svenstrup Efterskole: 
www.svenstrup-efterskole.dk. 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
Ansættelse efter overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation 

https://svenstrup-efterskole.dk/nyhed/vi-soeger-en-designlaerer-og-en-uddannelsesvejleder/

