
Faglærer til anlægsgartneruddannelsen

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus JU Beder søger en ny lærer til undervisning inden for 
anlægsgartneruddannelsen.

Jobbet: 
Du vil være med til at uddanne fremtidens anlægsgartnere ud fra erhvervets- og samfundets 
ønsker.
Du vil i et spændende uddannelsesmiljø komme til at arbejde i et team med de øvrige faglærere.
Undervisningen vil kunne omfatte såvel grundforløb, hovedforløb som AMU-kurser med hoved-
vægt på erhvervsuddannelsen.

Vi forventer at:
• Du er (som udgangspunkt) uddannet jordbrugsteknolog med speciale inden for Landskab og 

anlæg, og derudover har erfaring, enten med praktisk anlægsgartnerarbejde eller med under-
visning inden for området. En supplerende pædagogisk uddannelse vil være en fordel 

• Du har interesse, vilje og evne til at håndtere og udfordre forskellige elevprofiler, herunder 
har almen- og menneskelig viden, som kan omsættes i det daglige pædagogiske arbejde

• Du brænder for og er stolt af dit fag, kan tilrettelægge og gennemføre undervisningen ud 
fra en helhedsorienteret, differentieret og praksisnær tilgang med udgangspunkt i skolens 
værdier og pædagogiske værdigrundlag 

• Du er team-orienteret og klar til at indgå i et bredt samarbejde på tværs af fagretninger
• Du kan kommunikere i skrift og tale
• Du er robust, kan planlægge og bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag samtidig 

med, at du bevarer din humoristiske sans og dit gode humør.

Vi tilbyder:
• En spændende arbejdsplads med gode kollegiale forhold
• Mulighed for at indgå i et godt teamwork
• Mulighed for personlig og faglig udvikling, også i forhold til internationale aktiviteter.

Løn og ansættelse:
Ansættelse vil ske i henhold til aftalen mellem Finansministeriet og Uddannelsesforbundet om 
ansættelsesvilkår og løn for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse.  Ansættelse pr. 1. november2015 eller evt. tidligere efter aftale.  

Har du lyst til et nyt udfordrende job og vil vide mere, så kontakt uddannelsesleder Benny 
Hestbech (8747 5730). 

Skriftlig ansøgning pr. mail til ansoeg@ju.dk vedlagt relevante bilag (skriv Anlægslærer i emnefel-
tet) skal være skolen i hænde senest den 13. september 2015, kl. 12.00. 

Samtaler forventes gennemført i uge 39. 
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