
Hobro Produktionshøjskole 
søger 

 

Almen underviser  

 

Der er tale om et meget selvstændigt job med store udfordringer. 
 
 

Dine arbejdsfunktioner 

 

 Undervisning af skolens elever i dansk, matematik, samfundsfag og engelsk. 

 Udarbejdelse af handleplaner og målsætninger for den enkelte elev. 

 Samarbejde med skolens øvrige linjer. 

 

Dine Kvalifikationer: 

 

 Uddannelse indenfor undervisningsområdet gerne speciallærerfeltet. 

 Lyst og evne til i et gensidigt tillidsforhold at motivere og inspirere eleverne. 

 Lyst og evne til at omgås unge mennesker på en iderig, konsekvent og dia-

logbaseret måde. 

 Du skal være indstillet på at tage en uddannelse som rygestopinstruktør for 

unge. 

 Du må gerne være Logos certificeret, eller være indstillet på at blive det. 

  

Det er nødvendigt, at du har stor social forståelse, har lyst til at arbejde med unge og har 

humoristisk sans. 
 

Løn- og ansættelsesforhold: 
 

Stillingen er fuldtids, og ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem LC og fi-

nansministeriet og organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskolerne. 

Lønindplacering sker på skalatrinene 29-39. 
 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos forstander Kim Pedersen eller vejleder Hanna 

Christensen på telefon 98 52 40 66 eller 20 15 42 66 (forstander). Se endvidere vores 

hjemmeside www.hph.dk. 
 

Tiltrædelse:  Snarest. 
 

Ansøgning 
 

Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger stiles til forstanderen og skal være skolen i 

hænde senest den 22.juni 2018 kl. 12. Ansøgningen sendes til Hobro Produktionshøjsko-

le, Døstrupvej 1, 9500 Hobro, Att. Kim Pedersen. 

Ansættelsessamtaler holdes den 29. juni 2018. Har du ikke hørt noget umiddelbart efter 

denne dato, er stillingen besat. 
 

********************** 

 

Hobro Produktionshøjskole, der er Danmarks ældste, har ca. 100 årselever 

i alderen 16 – 25 år. Skolen har følgende værksteder/linjer: Tøm-

rer/snedker, Smed, Friluft/Sport/Natur linje Kunsthåndværk, Hobrolinje 

(linje for unge med særlige behov) og Køkken/kantinelinje. Endvidere 

gennemføres projekter og arbejdstræning m.v. Skolen har desuden tilknyt-

tet lærlinge indenfor køkken, tømrer, kontor og smedefaget. Desuden er 

der tilknyttet KUU-uddannelse indenfor Cafe og service samt Multihånd-

værker. 

 

 

http://www.hph.dk/

