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UCRS Skjern Tekniske Skole søger 

faglærer til Teknologi afdelingen  

 
Vil du være en del af et spændende undervisningsmiljø på Danmarks bedste tekniske skole? 
Hvor ikke to dage er ens, og hvor du får rig mulighed for at lære fra dig.   
Kan du lide at arbejde med unge og voksne? 
Så er stillingen som faglærer på UCRS Skjern Tekniske Skole måske noget for dig.   

Din profil:  

• Du er uddannet Elektriker/automatiktekniker eller lign. og har gerne 5 års 

erhvervserfaring.  

• Du har faglig stolthed og vil gerne dele ud af din viden  

• Du kan lide at arbejde med unge mennesker, skabe motivation og give dem 

muligheder for en fremtid  

• Du skal være nysgerrig og altid på jagt efter den sidste nye viden.  

• Du skal have lyst til at gøre undervisningen lærerig, sjov og spændende og lave 

opgaverne ordentligt, så eleverne engageres og får lyst til at yde deres bedste. 

• Du har mod på at lære nyt og sætte udfordringer for dig selv i en omskiftelig hverdag. 

Dit arbejdsområde:  

• Dit arbejdsområde vil være på erhvervsuddannelsen til montageoperatør/elektriker. 

Desuden vil der være undervisning på nogle af alle vores forskellige kurser indenfor 

efteruddannelse, supervision af vores elever i skolepraktik og deltagelse i brobygning 

• Du bliver en del af et faglærerteam bestående af 12 faglærere og 1 grundfagslærer  

• Du vil blive en del af et team, hvor vidensdeling, samarbejdsevner og sammenhold er i 

højsædet  

 
Aflønning efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn samt en attraktiv 
pensionsordning. Stillingen er en fuldtids stilling. 

Send snarest og senest mandag den 23. november 2020 din ansøgning på mail til job@ucrs.dk  
Stillingen ønskes besat hurtigst mulig, men vi venter gerne på den rette medarbejder.  

Yderligere oplysninger  

Fås ved henvendelse til uddannelseschef Allan Kristiansen på telefon 5164 9988. 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.  
Alle interesserede, uanset personlig baggrund, opfordres til at søge stillingen.   

 


