Vi udvider NGG-familien…er du vores nye kollega?
Én af Danmarks mest ikoniske og største privatskoler har vokseværk og vi har brug for
endnu flere engagerede kollegaer til vores grundskole.
Er du 100-metermester i ét af nedenstående fagområder? Så har vi brug for dig fra 1. august:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matematik i indskolingen
Natur/Teknik i indskolingen
Musik indskoling, mellemtrin og udskoling
Billedkunst indskoling, mellemtrin og udskoling
Tysk – indskoling, mellemtrin og udskoling
Idræt indskoling, mellemtrin og udskoling
Dansk - mellemtrin
Historie – indskoling, mellemtrin og udskoling
Samfundsfag udskoling
Fysik – indskoling, mellemtrin og udskoling
Religion indskoling og mellemtrin
Svømning indskoling og mellemtrin

Der er tale om faste stillinger, og der er mulighed for både fuld tid eller deltid.
Vi søger dig, som ønsker at arbejde anerkendende og inkluderende og kan være med til at løfte vores elever til
toppen af deres potentiale. Dig, der går en ekstra mil for at skabe udviklende børnefællesskaber og
læringsmiljøer. Du som skaber ro og læringsglæde gennem tydelig klasseledelse. Du udstråler og besidder
gode samarbejdsevner på både elev- og forældreniveau. Du vægter kommunikation højt og formidler dine
budskaber tydeligt til både forældre og elever.
Du har generelt stor erfaring med brug af Officepakken, digitale læringsværktøjer og undervisningsplatforme.
På NGG gælder BYOD: bring your own device - fra 4. klassetrin. Dertil skal nævnes, at digital dannelse er et
vigtigt fokusområde på NGG.
Vi tilbyder et spændende undervisningsmiljø med udviklingsmuligheder og engagerede elever, forældre og
kollegaer. Vi er en skole som vægter fagligheden højt, med fokus på den enkelte elevs personlige potentiale.
Om Nordsjællands Grundskole og Gymnasium
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er en ikonisk institution i Hørsholm, skabt ud fra en stærk
historie, visionære tanker og værdier. NGG er i en spændende udvikling med fokus på et nyt domicil, nye
afdelinger samt et udviklingsorgan, som løbende arbejder med kompetenceudvikling og innovation på skolen.
NGG er en gymnasieskole med en forskole, en grundskole til og med 10.klasse, og et gymnasium (HF & STX)
samt en anerkendt international skole.
NGG er først og fremmest kendt for sit høje faglige niveau og dygtige lærere. Men vores særlige historie har
også skabt fundamentet for vores særlige fællesskab. Ikke kun blandt lærerkollegaer, men også på tværs af
elever, gamle elever og forældre.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst samt lokale aftaler. Der er 3 måneders gensidig
prøvetid i stillingen.
Vil du vide mere og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Viceinspektør Joan Trabjerg på
tlf. 21 17 17 87 eller e-mail jtr@ngg.dk eller Inspektør Jan-Bo Jensen på tlf. 21 17 19 97 eller mail jbj@ngg.dk
for at høre nærmere. Vi kan også anbefale dig at læse mere om skolen på ngg.dk.

Ansøgning
Send os din ansøgning på ngg@ngg.dk senest kl. 12.00 den 16. maj 2022.
Der afholdes samtaler løbende.

