Rescue Center Denmark søger underviser
Rescue Center Denmark søger engageret underviser til redderuddannelsen med specialerne ambulance og
assistance.
Som faglærer vil du møde elever, som er i gang med en erhvervsuddannelse som redder, og kursister, som er på
efteruddannelse indenfor det præhospitale samt brand, redning, autohjælp, bjærgning og sikkerhedsuddannelser.
Du kommer til at undervise på elevuddannelsen til redder samt på efteruddannelseskurser, der matcher dine
kompetencer. Undervisningen foregår såvel på skolen, som eksternt hos kunden, og kan i enkelte tilfælde også
foregå aften og weekend eller i udlandet.
Redderafdelingen har i alt 25 medarbejdere, som kontinuerligt medvirker til udvikling af nye tiltag. Vi er en
teamorganiseret afdeling med et godt socialt arbejdsmiljø og kompetente samarbejdsorienterede kolleger, hvor
omgangstonen er uformel og afslappet.
Du kan se mere om os på www.rescuecenter.dk
Hvad kan vi tilbyde





Et spændende, selvstændigt og udviklende job
Attraktiv pensionsordning
Gode muligheder for efter- og videreudvikling
Samarbejde i et team af dygtige og kompetente kolleger

Hvad skal du beskæftige dig med






Du underviser både elever og kursister indenfor redderfag, som matcher dine kompetencer
Du samarbejder med skolens øvrige organisation
Du deltager i udviklingsopgaver, herunder udvikling af fælles undervisningsmateriale
Du samarbejder i team med skolens øvrige undervisere
Du medvirker til at udvikle arbejdspladsen

Hvad forventer vi



Du er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner, gerne med en gymnasiel baggrund og evt. relevant
videreuddannelse
Du har måske spidskompetence indenfor et eller flere områder







Du har måske en videregående uddannelse, eller er indstillet på at gennemføre en diplomuddannelse i
erhvervspædagogik
Du har minimum 5 års praktisk erfaring fra jobområdet og gerne undervisningserfaring
Du er åben, udadvendt og har lyst til at arbejde med elever og kursister med vidt forskellige baggrunde
Du har interesse i at udvikle og vedligeholde dine kvalifikationer
Du kan anvende diverse IT-værktøjer, herunder Office-pakken

Løn- og ansættelsesforhold




Ansættelse sker i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 01.02.2007.
Lønnen bliver fastlagt efter principperne for Ny Løn
Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende straffe- og børneattest

Ansøgning:




Hvis du synes at jobbet lyder spændende, og passer ovennævnte kvalifikationer på dig, kan du søge den
ledige stilling på www.rybners.dk
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge
Ansøgningsfrist 17. juni 2016

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 25 og 26 2016.

Yderligere oplysninger fås hos:
Afdelingschef Bjarne Knudsen
Telefon: 79 13 44 72
Mobil: 51 22 90 58
Anna Margrethe Gad
Telefon: 79134470
Mobil: 20431292
Hjemmeside:
http://www.rybners.dk

