Join us!
DANSKLÆRER TIL 0.-4. KLASSE
Vi søger en uddannet og engageret dansk- og/eller dansk som andetsprogs-lærer
til vores indskoling/mellemtrin i 0.-4. klasse.
Kvalifikationer:

Om ISB:

•

En dedikeret, uddannet dansklærer, der brænder
for sit fag!
En åben og positiv person, der er indstillet på at
arbejde tæt sammen med kollegerne i vores fantastiske dansk-team
En kreativ og nytænkende kollega, der kan og vil
bidrage konstruktivt til udviklingen af danskfaget på
ISB
En kollega der er fortrolig med IT i både klasseværelset og i samarbejdet med kolleger
En kollega der brænder for læring gennem leg
En kollega der er fleksibel og indstillet på co-teaching og undervisning på mindre hold

Den internationale skole i Billund slog dørene op i 2013.
I dag har vi 450 elever, og over 50 forskellige nationaliteter repræsenteret på skolen.
Læs mere på www.isbillund.com
Vi er en IB (International Baccalaureate) world-school,
og er autoriseret indenfor både PYP (Primary Years Programme) og MYP (Middle Years Programme).
Læs mere på www.ibo.org
Instruktionssproget på skolen er engelsk og samarbejdet
med kolleger, forældre og elever - udenfor dansktimerne
- foregår på engelsk.

Danskfagets på ISB er et sprogfag.
Vi søger en fag-lærer, der kan undervise i både
dansk og dansk som andetsprog.

Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund
opfordres til at søge stillingen.
Send dit CV, eksamensdokumenter og din ansøgning,
gerne på dansk, til jobs@isbillund.com.
Skriv Dansklærer i emnefeltet.
Vi indhenter børneattest på alle ansatte.

•
•
•
•
•

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Et multikulturelt og respektfuldt arbejdsmiljø med
skønne kolleger, godt sammenhold og anderkendende ledelse
Gode muligheder for faglig udvikling i et internationalt miljø
En skole, hvor vi lærer gennem leg
En velddrevet 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”

De praktiske detaljer:

Vil du høre mere? Så ring til viceskoleleder Charlotte
Andersen på +45 26 32 78 02
Vi glæder os til at høre fra dig!
Samtaler afholdes løbende.

ISB is a private international school located in Billund. We are an IB World School authorised in the PYP and MYP
Programmes. The language of instruction at ISB is English.
We work to cultivate a community of lifelong learners who will create a better world with courage, compassion and
curiosity. To maintain curiosity and motivation for learning and reflection over what is achieved, we continuously ask
ourselves how we can introduce choice, wonder and delight into all our learning activities to reinforce the desire for
further development and education.

Read more about us at www.isbillund.com

