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Vi søger en grundfagslærer, der kan undervise i dansk og engelsk. 
Du må gerne have erhvervsfaglig interesse, idet grundfags-undervisningen 

tilstræbes relateret til praksis på vores forskellige fagretninger. 
 
På grundforløbet EUX kører vi forskellige tværfaglige forløb mellem 
uddannelsesretningerne, som du i samarbejde med underviserteamet vil få til 
opgave at undervise i, planlægge og koordinere. Vi har et ønske om at alle 
elever bliver så dygtig som muligt, hvorfor du skal kunne arbejde med 
undervisningsdifferentiering, og møde eleverne i øjenhøjde med såvel faglige 
forventninger og en forståelse for deres eventuelle udfordringer. 

 

Vi kan tilbyde dig… 

..en stilling som underviser i en organisation med masser af engagerede og 
kompetente kolleger. Vi får nye elever på vores uddannelser, samt spændende 
projekter i afdelingen og har derfor brug for endnu en kollega, der kan 
differentiere grundfagsundervisningen på forskellige niveauer, udfordre 
eleverne både fagligt og personligt og indgå i et fagligt og pædagogisk team. 
 
Digitalisering spiller en vigtig rolle i vores formidling og visualisering på alle 
forløb. Ud over undervisning vil jobbet også omhandle projektarbejde i 
forskellige udviklingsprojekter på tværs af organisationen.  
 

Vores forventninger til dig… 

• Du har en læreruddannelse med linjefag i dansk og engelsk 

• Du har tidligere undervist unge på ungdomsuddannelserne eller i 
folkeskolens ældste klasser 

• Du brænder for at arbejde med unge mennesker og deres udvikling både 
fagligt faglig og personligt. 

• Du har en anerkendende tilgang til eleverne og besidder gode 
kommunikationsevner 

• Du har gode erfaringer med klasserumsledelse og formativ feedback til 
eleverne 

• Du har kendskab til eller lyst til at arbejde med projekter 
 

Yderligere oplysninger 

- Aflønning efter gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn 
samt en attraktiv pensionsordning. 

- Send snarest og senest d 30. juni 2022 din ansøgning på mail til 
job@ucrs.dk 

- Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette 
medarbejder. 

- Ansættelsessamtaler afholdes løbende  
- Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til teamleder Hans Uhd på 

telefon 6120 7581. 


