
 

Morsø Landbrugsskole · Mosegårdsvej 10 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf. 99 19 19 19 · dpn@eucnordvest.dk · dyrplanternatur.dk 
EUC Nordvest · Kronborgvej 119 · 7700 Thisted · eucnordvest.dk 

 

Morsø Landbrugsskole søger barselsvikar t i l  undervisning fra 1. august 2016 
til  30. juni 2017 
  
Vi forventer, at du 
  

• kan	  undervise	  i	  kvægbrug,	  naturfag	  og	  biologi.	  
• kan	  din	  faglighed	  i	  praksis.	  Vi	  har	  eget	  landbrug.	  
• kan	  fungere	  som	  støttelærer	  
• kan	  indgå	  i	  vagtordningen	  på	  vores	  kostskole.	  

  
Vi  t i lbyder 
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor faglighed, empati og udvikling er i fokus. Du får 
kompetente kollegaer, som vil være dig behjælpelig med at falde godt til på arbejdspladsen 
og i din rolle som underviser. 
Du skal undervise både vores grund- og hovedforløbselever. 
Lærerstaben arbejder i teams, så vi kan også tilbyde, at vi - med dig som medspiller - vil 
sørge for, at teamet er velfungerende, målrettet og effektivt. Vi arbejder struktureret og 
grundigt, og følger vores arbejdsopgaver helt til dørs.  
 
Din profil  
Som person er du tillidsvækkende og har et optimistisk livssyn. Du kan lide at arbejde med 
unge mennesker og har stor rummelighed i forhold til forskellige elevtyper. Du sætter en 
ære i at få alle elever med samt i at udvikle den enkelte elev optimalt - både fagligt og 
personligt. Du har en naturlig autoritet og kan træde i karakter, når det er nødvendigt. 
  
Dine kvalif ikationer 
Er uddannet landmand og har evt. en overbygning som jordbrugsteknolog med speciale 
inden for kvægbrug eller lignede uddannelse. 
Har nogle års erhvervserfaring med dig. 
Er fortrolig med brugen af IT - og gerne bruger digitale medier i undervisningen. 
  
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er normeret til fuld tid. 
Aflønning sker i henhold til gældende bestemmelser og aftaler med Finansministeriet.  
Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  
 
Ansøgning 
Ansøgning sendes til forstander Thomas Schlichting på ths@eucnordvest.dk senest d. 19. 
juni 2016. Tiltrædelse 1. august. 
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 22. juni. 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte forstander Thomas Schlichting 
på dir. nr. 30106530. 
 
Morsø Landbrugsskole har grundforløb inden for landbrug, gartner, anlægsgartner og 
dyrepasser, hovedforløb for landbrugsuddannelsen samt AMU-kurser inden for det grønne 
område. Vi har eget landbrug med 50 ha markdrift, kødkvæg, zoo afdeling, hestestald og 
gartneri. 
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Vi er en mindre skole med ca. 115 årselever, som lægger stor vægt på kontakten/relationen 
til den enkelte elev og en af vores målsætninger er, at alle elever oplever succes fagligt og 
personligt. 
Landbrugsskolen er en del af EUC Nordvest, som har afdelinger i Thisted, Nykøbing, 
Fjerritslev og Thyborøn 
 


