
Friskolen i Viborg søger 2 pædagoger 
 

Har du lyst til at være en del af en udviklingsorienteret skole, hvor du får mulighed for at udvikle fritten, så den bliver 

en harmonisk del af skolens samlede tilbud? 

Så er stillingen som pædagog på Friskolen i Viborg måske noget for dig! 

Om skolen 

• Vi er en veletableret friskole med 190 elever i nyere bygninger, der passer til vores ønske om at give plads til 

mange former for læring og mulighed for at fokusere på samarbejde på tværs af alder og fag.                                                                                        

• Vi ønsker, at du skal trives i og ønsker at bidrage aktivt til et miljø med meget engagerede personale, 

forældre og elever, der hele tiden søger at udvikle skolen i takt med tiden og med skolens værdier. 

• Undervisning hver dag til kl. 13.30, derefter SFO til kl. 17.00 – fredag dog kl. 16.00. 

Om jobbet: 

• Pædagog i vores SFO og i skoletiden 

• Mellem 80% til 100% ansættelse, afhængig af kompetencer 

• Du bliver en del af et nyetableret team, der får et fælles ansvar for at udvikle vores SFO, så den bliver en 

aktiv del af skolens samlede kultur. 

Om dig: 

• Du er uddannet pædagog 

• Du kan undervise i musik og idræt i vores yngste gruppe (0. - 1. klasse) eller har kompetencer inden for AKT-

funktioner 

• Du vil gerne være med til at udvikle vores SFO sammen med andre nyansatte 

• Du brænder for at være en del af et friskolemiljø 

• Du har sans for både kreativitet og systematik 

• Du er alsidig 

• Du er god til at skabe relationer 

Om ansættelsen: 

Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og BUPL. 

Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes til skoleleder Henrik Andersen på 2280 7115. 

Informationsmøde:  

• Ansøgningsfrist:              den 28. maj 2018 kl. 12.00   

• Ansættelsessamtaler:                         den 6. juni 2018    

• Ansættelsesdato:   den. 1. august 2018 

• Ansøgning og relevante bilag sendes elektronisk som PDF-fil til: info@friskolen-viborg.dk, mærket 

”ansøgning”.  

 

  


