
 
Lærer til undervisning i husdyrfag i landbrugsuddannelsen 
 

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus søger en dygtig underviser til undervisning i husdyrfag på 
grundforløb og hovedforløb i landbrugsuddannelsen (faglært landmand) 
 

Jobbet:  

Du vil i et spændende uddannelsesmiljø komme til at arbejde i et team sammen med de øvrige 

faglærere, tilknyttet landbrugsgruppen på JU´s afdeling, Bredballegård, hvor JU bl.a. har sit 

skolelandbrug 

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være undervisning i husdyrfag (kvæg og sekundært svin). Du får 

desuden til opgave at synliggøre JU i erhvervet og skabe relationer ved opsøgende arbejde. 

Herudover indgår du i løsningen af øvrige opgaver og undervisning i relation til landbrugsgruppen.  

 

Vi forventer at: 

- Du er (som udgangspunkt) uddannet jordbrugsteknolog med speciale inden for husdyr, og 

derudover har erfaring, enten med praktisk landbrugsarbejde eller med undervisning inden 

for området  

- Du har interesse, vilje og evne til at håndtere forskellige elevprofiler, herunder har almen- 

og menneskelig viden, som kan omsættes i det daglige pædagogiske arbejde 

- Du kan tilrettelægge og gennemføre undervisningen ud fra en helhedsorienteret, 

differentieret og praksisnær tilgang med udgangspunkt i skolens værdier og pædagogiske 

værdigrundlag  

- Du kan fungere som bindeled for faglig sparring og koordinering mellem vore praktiske 

husdyrfaciliteter og undervisningen 

- Du har lyst til at arbejde i et dynamisk miljø med mange unge mennesker og 

forskelligartede opgaver 

- Du er positiv, robust, udviklingsorienteret og fleksibel 
- Du har kørekort (min. B) 

 

Vi tilbyder: 

- Gode kollegiale forhold med en uformel omgangstone 

- Mulighed for at indgå i et godt teamwork 

- Mulighed for personlig og faglig udvikling 

 

Løn og ansættelse: 

Ansættelse vil ske i henhold til reglerne om ansættelsesvilkår og løn for tjenestemandslignende 

ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Ansættelse pr. 1. august 2015 
  
Har du lyst til et nyt udfordrende job, og vil vide mere, så kontakt uddannelsesleder Poul Arne 

Jansen (8747 5700)  

 

Skriftlig ansøgning pr. mail til ansoeg@ju.dk vedlagt relevante bilag (skriv Husdyrfaglærer i 

emnefeltet) skal være skolen i hænde senest den 28 maj 2015, kl. 12.00.  

 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 24.   
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