
Pr. 15. august - eller snarest muligt derefter - søger Vestegnens HF & 
VUC timelærere & uddannelsesmentorer til FVU, AVU, OBU og ERHVERV 
 
Vestegnen HF & VUC er stærkt optaget af at medvirke til, at alle unge og voksne på Vestegnen får 
en uddannelse og at mange får en videregående uddannelse.  

Vi er synlige på Vestegnen og har mange samarbejder med jobcentre, virksomheder og skoler. 
 
Jobbet 
I afdelingen for FVU, AVU, OBU og erhvervsområdet søges medarbejdere til engelsk (FVU-
undervisning), digital (FVU-undervisning), uddannelsesmentorer til ledige og boligsociale indsatser, 
herunder samarbejde med jobcentrene på Vestegnen, undervisning i boligsociale områder og på 
virksomheder i AVU-fagene og FVU. Det er en fordel, hvis du kan undervise i et eller flere af AVU-
fagene i kombination med enten FVU Digital, FVU Dansk. FVU Engelsk eller FVU Matematik. Vi 
søger fleksible medarbejdere, der er udviklingsorienterede, og som gerne vil varetage 
undervisningen på skolens afdelinger i Albertslund og Rødovre såvel som på eksterne lokationer 
som eksempelvis private virksomheder, i boligsociale områder og på andre uddannelsesinstitutioner 
på Vestegnen, som vi samarbejder med. Undervisningen kan være tilrettelagt til fysiske hold såvel 
som til fjernundervisning/e-learning. Det er således væsentligt, at du har digitale kompetencer til at 
kunne undervise på e-learning og udvikle online undervisningsaktiviteter. 
Hvis du har andre fag, som du kan undervise i, vil vi også gerne vide det. 
 
Om dig 
Du er uddannet lærer eller har andre relevante kvalifikationer og erfaringer. 
Du kan genkende din undervisning og/eller mentorfunktion i følgende, idet du: 
 

• sætter både faglighed og pædagogisk læringsmiljø højt i en varierende hverdag med 
undervisning, som kan foregå på forskellige adresser og virtuelt 

• brænder for arbejdet med en mangfoldig kursisttype, som spænder fra borgere på 
begynderniveau i et boligsocialt område, kursister på virksomheder med et kort og stramt 
styret forløb til vores ordinære kursister i en aldersgruppe på +24 år, som skal undervises på 
niveauerne GFED efter AVU-bekendtgørelsen 

• kan give begreber som undervisningsdifferentiering, fællesskab, samarbejde og relations- og 
motivationsarbejde betydning 

• har lyst til at være med til at udvikle og vidensdele på tværs af lærerkollegiet og bidrage til at 
skabe godt studiemiljø 

 
Om os 
Vi tilbyder en travl og varieret hverdag sammen med gode engagerede kolleger. 
 
Praktisk info 
Kontakt uddannelseschef Carsten Ingolff Serup Lindbo ved spørgsmål på cli@vucv.dk eller tel. 
2070 9968. 
Send en kortfattet ansøgning inkl. eksamensbeviser til avujob@vucv.dk og cli@vucv.dk.  
Ansøgningsfristen er den 15. august. Ansættelsessamtaler afholdes løbende fra den 27. juli 2020 
frem til den 17. august 2020.Du vil blive indkaldt pr. mail kort tid forinden.  
I din ansøgning bedes du angive hvilke opgaver, du ønsker. Ansættelsesperioden løber frem til 31. 
december 2020, eventuelt med mulighed for forlængelse. Stillingerne vil være som timelærer, da 
der er tale om timerester og opgaver inden for en afgrænset periode frem til 31. december 2020. 
Stillingerne er til besættelse fra hhv. den 15. august og 1. september 2020. Der kan blive mulighed 
for forlængelse, hvis der i skoleåret 2021 er aktiviteter til det. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Uddannelsesforbundet.  



 

Vestegnen HF & VUC er et moderne uddannelsescenter målrettet unge og voksnes forskellige behov. Det digitale, videndeling og høj 

fleksibilitet kendetegner vores uddannelser, undervisning og administration. Vores skoler i Albertslund og Rødovre understøtter det ode 

studiemiljø og er udstyret med topmoderne undervisningsfaciliteter. Der ud over har vi et stort udbud af e-learning og tilbyder 

skræddersyede kurser til erhvervsvirksomheder. Vi er ca. 140 engagerede medarbejdere og underviser årligt ca. 2.500 kursister 

svarende til ca. 1.014 årskursister. Du kan læse mere om Vestegnen HF & VUC på www.vucv.dk 

 

 

 


