
Pædagogikumstilling i naturgeografi og et andet fag på Horsens Gymnasium & HF  

   

Vi har en pædagogikumstilling i naturgeografi og et andet fag til besættelse på Horsens Gymnasium & HF. Skolen har 

på tredje år oprettet en studieretning med geovidenskab, hvor du på sigt også får mulighed for at undervise. 

Har du lyst til at undervise nysgerrige og motiverede elever sammen med engagerede og fagligt dygtige kolleger, skal 

du søge Horsens Gymnasium & HF.  

Horsens Gymnasium & HF er en traditionsrig og moderne skole med stx og 2-årigt hf. Den 1. januar 2020 fusionerede 

de to stx-gymnasier i Horsens, så vi er en helt ny skole, som bygger videre på to stolte kulturer. Horsens Gymnasium & 

HF har næste år 43 stx- og 5 hf-klasser. Vi er ca. 1250 elever og 115 lærere. 

Vi kan tilbyde 

• et godt arbejds- og undervisningsmiljø 

• en skole med motiverede og positive elever 

• en god stemning og lyst til samarbejde i lærerkollegiet 

• en række spændende pædagogiske udviklingsinitiativer 

• en ny bærbar pc 

• løn og ansættelsesforhold efter gældende GL overenskomst 

 Vi forventer af dig, at du 

• har et stærkt ønske om at formidle dine fag på en inspirerende og kreativ måde 

• udviser et stort personligt nærvær i forhold til eleverne 

• engagerer dig i hele skolens liv og udvikling 

• har et godt humør og en positiv tilgang til dagligdagen 

Motiveret ansøgning vedlagt CV og dokumentation for uddannelsesmæssig baggrund samt eventuelle 

pædagogikumpapirer sendes hurtigst muligt, men senest fredag den 22. maj 2020 via gymnasiejob.dk. Vi holder 

samtaler i uge 22. Har du ikke hørt fra os inden udgangen af uge 24, kan stillingen betragtes som værende besat til 

anden side.      

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Horsens Gymnasium & HF på tlf. 76261500 eller 

75629033. 

Du kan læse mere om vores værdigrundlag, uddannelsestilbud mv. på www.horsens-gym.dk.  

   

 

 

   

 

 
 

 

 

http://www.horsens-gym.dk/

