Join us!
#Wearehiring
Lærer til undervisning i dansk som andetsprog
Mener du, at leg, nysgerrighed og spørgelyst er bærende elementer i børns læring? Har du lyst
til at arbejde på en skole, som er førende inden for Playful Learning? Kan du se dig selv arbejde
i et internationalt miljø med børn fra hele verden på en veldrevet og ressourcestærk skole?
Kan du svare ja til ovenstående, er det dig vi mangler på ISB.

Vi søger en kvalificeret lærer, der kan undervise i dansk som andetsprog i vores Middle Years Department
(5. - 9. klassetrin, hvor børnene er fra 11-16 år).
Vi forventer, at du:
er uddannet lærer eller har en master’s degree
in Education
har linjefag i dansk eller dansk som andetsprog
er en god kollega og team player
kan begå dig på engelsk
forstår værdien af at skabe relationer – både når
det gælder elever, forældre og kollegaer
kan undervisningsdifferentiere
er vant til at integrere IT i undervisningen
har viden om inquiry-based learning og projekt
baseret undervisning
har passion for læring gennem leg
er reflekterende og interesseret i fortsat faglig
udvikling
Derudover er det en fordel, hvis du:
har undervisningserfaring fra sprogskole eller
undervisning i dansk som andetsprog
har undervisningskompetence i et andet sprogfag
og/eller andre relevante fag
har kendskab til International Baccalaureate
Curriculum (Vi er en IB World School)
trives med elevstyret læring i et internationalt miljø
har interesse for at udvikle fagspecifikke støttestrategier for elevernes læring
Vi tilbyder:
Fast ansættelse på fuld eller deltid efter ønske
Et multikulturelt og respektfuldt arbejdsmiljø med
skønne kollegaer, godt sammenhold og
anerkendende ledelse

Gode muligheder for faglig udvikling i et
internationalt miljø
En veldrevet og ressourcestærk skole
Ansættelse i henhold til ”Organisationsaftale
for lærere og børnehaveklasseledere ved frie
grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler” og
”Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og Lærernes Centralorganisation”.
Send din ansøgning og CV med relevante
eksamensbeviser til jobs@isbillund.com så
hurtigt som muligt - senest d. 20. maj 2022.
Skriv ”dansk som andetsprog” i mailens emnefelt.
Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge – uanset alder,
køn og etnisk oprindelse.
Der indhentes børneattest på alle ansatte.
Har du udenlandsk statsborgerskab, bedes du inkludere:
En beskrivelse af dine visumforhold og din
arbejdstilladelse
Kopier af relevante udenlandske eksamensbeviser.
Dokumentation for vurdering af dine udenlandske
eksaminer fra Uddannelses- og Forsknings
ministeriet. (ufm.dk)
Har du spørgsmål til den ledige stilling, kan du ringe til
viceskoleleder Charlotte Andersen på telefon
+45 26 32 78 00 eller skrive til can@isbillund.com.

Om International School of Billund
ISB er en international privatskole placeret centralt i Billund. Vi er autoriseret IB World School og udbyder Primary
Year Programme (0.-4. klasse) og Middle Year Programme (5.-9. klasse). Læs mere om IB på www.ibo.org. Ud over de
to spor vi har i skolen, driver vi også en international børnehave. Vi har ca. 440 elever fra 50+ forskellige lande og 120
ansatte fra alle verdens befolkede kontinenter.
På ISB arbejder vi målrettet på at uddanne nysgerrige, medfølende og modige unge, der er motiverede for livslang
læring. For at fastholde de unges nysgerrighed og motivation arbejder vi med refleksion over egen læring og de
resultater vi har opnået i undervisningen. Vi spørger : ”Hvad nu hvis…” og arbejder struktureret med elevinddragelse,
at vække undren og skabe glæde ved læring i vores undervisningsaktiviteter. Læring gennem leg er et bærende
element i undervisning på ISB.
Du kan læse meget mere om ISB og hvordan vi arbejder med Playful Learning på vores hjemmeside.

Se mere på www.isbillund.com

