Håndværker med flair for
undervisning søges 		
Brænder du for at give unge gode fysiske
rammer at være i og for at være sammen
med dem? Kan du forudse og løse forefaldende reparationsopgaver selvstændigt,
godt og effektivt? Kan du styre renoveringsog byggeprocesser? Har du lyst til at undervise? Så er du måske vores nye håndværker.
Vi står overfor en række spændende og større
renoverings- og udviklingsprojekter i de kommende år. Derfor søger vi en håndværker, der
først og fremmest kan stå for daglig drift og
vedligehold af skolens bygninger, og som kan
overskue og lede bygge- og renoveringsprocesser i tæt samarbejde med forstanderen.
Vi søger også en håndværker, der har lyst og
energi til at engagere sig aktivt i efterskolelivet. Det sker igennem undervisning i blandt
andet håndværksfag, tilsyn og derudover
samarbejde med alle skolens medarbejdere
og elever.

Vi er 113 elever og 23 medarbejdere. Vi er en
boglig og praktisk/kreativ efterskole. Vores
fokus er på Friluftsliv & Natursport, Musik
& Teater samt Kreativitet & Håndværk. Vi er
tilknyttet KFUM og KFUK samt FDF.
Vi arbejder ud fra et bredt og imødekommende kristent livs- og menneskesyn og ønsker
derigennem at give unge styrke, mod og kræfter til at leve som velorienterede og ansvarlige
i hverdagen.
Erfaring fra det frivillige børne- og
ungdomsarbejde vil være en fordel.
Vores kommende håndværker ansættes
på lærervilkår, og ansættelsen sker derfor
i henhold til gældende overenskomst og
organisationsaftale mellem Finansministeriet og LC.

Vi har mulighed for at tilbyde en
medarbejderbolig.
Ansøgningsfrist: søndag den 21. oktober 2018.
Samtaler forventes afholdt i uge 43.
Ansættelse sker med virkning fra den
1. december 2018.
Ansøgninger sendes pr. mail til cj@mse.dk
Du er meget velkommen til at kontakte os for
at få mere at vide om skolen, ligesom der kan
være mulighed for at besøge os.
Se vores hjemmeside for mere information
om skolen: www.mse.dk
Henvendelse til forstander
Christian Hougaard-Jakobsen
27 63 16 33 / cj@mse.dk

