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Esnord søger timelærere til Redderuddannelsen i Hillerød   
 
Vil du være en del af det professionelle underviser team, når vi starter den nye behandleruddannelse op til 
januar? Vi søger undervisere, primært til det præhospitale område inden for ambulance- og sygetransport, 
der bidrager aktivt til at styrke uddannelsen og fastholde det høje faglige kvalitetsniveau på Esnord.  
  
Om jobbet 
   
Du underviser primært elever på erhvervsuddannelsens hovedforløb samt kursister som er på efteruddan-
nelse inden for det præhospitale område. 
  
Redderuddannelsen på Esnord er meget attraktiv og sammen med de øvrige kompetente undervisere, for-
venter vi: 

 du medvirker til fortsat udvikling og fastholdelse af det høje niveau.  
 at du som underviser er du ansvarlig for undervisning, planlægning og tilrettelæggelse,  
 samt at sikre uddannelsen lever op til de fastsatte regler og retningslinjer. Et væsentligt element i 

rollen som underviser er at være aktiv i samarbejdet med kollegerne i teamet.  

Om dig  

 Du er uddannet ambulancebehandler eller paramediciner, gerne med en gymnasial baggrund og 
evt. relevant videreuddannelse. Du har måske spidskompetence inden for et eller flere områder, og 
er interesseret i at udvikle og vedligeholde dine kvalifikationer.   

 Du har minimum 5 års praktisk erfaring fra jobområdet, og gerne undervisningserfaring og måske 
en videregående uddannelse. Sidstnævnte er dog ikke et krav.   

 Du er fortrolig med diverse IT-værktøjer, især MS Office og Power Point.   
 Som underviser er du pædagogisk, åben, udadvendt og brænder for at arbejde med elever og kursi-

ster med vidt forskellig baggrund.   
 Som person er du selvstændig, forudseende og initiativrig. Du evner endvidere at tage ansvar for 

løsning og handling i dagligdagen, og besidder en naturlig autoritet, der understøtter at du tager 
ledelsesansvaret i et undervisningsrum.   

 
Esnord tilbyder  
 
En stilling som underviser med et godt arbejdsmiljø og spændende opgaver, hvor du har gode muligheder 
for at sætte dit præg på den fortsatte udvikling af området.  
  
Du får faglige udfordringer i et dynamisk, tværfagligt og ambitiøst arbejdsmiljø, hvor du er omgivet af enga-
gerede og yderst kompetente kolleger, der har en humoristisk og uhøjtidelig tilgang til hinanden, og et godt 
teamsamarbejde.   
  
Vores elever har forskellige baggrunde og fagligheder, hvilket skaber liv på skolen og giver jobbet en ekstra 
dimension. Der er højt til loftet, og det at sige sin mening bliver både forventet og værdsat.  
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Løn og ansættelsesforhold  
 
Ansættelsen sker i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om kvotatimelønnede 
lærere. Lønnen bliver fastsat efter principperne for Ny Løn. 
 
Vi forventer at du skal undervise 3-4 gange om måneden 
 
 
Arbejdsstedet er i Hillerød på Peder Oxes Alle 4 i Hillerød.  
Ansættelsen er betinget af, at der senest ved tiltrædelse, foreligger tilfredsstillende børneattester.  
  
Ansøgning  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og andre relevante bilag senest den 5. 
august 2018.   
  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Uddannelsesleder Jesper Engelsen, tlf. 91 33 00 88.  
  
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 33-34. Tiltrædelse snarest herefter.    
  
Esnord er et uddannelsescenter med et bredt udbud af ungdoms- og efteruddannelser inden for byggeri, 
transport, teknologi, fødevarer, handel og kontor og forretningsservice samt HHX, HTX og 10. klasse. Ud-
dannelserne er fordelt på flere adresser i Nordsjælland. Skolen har ca. 2.500 årselever og ca. 340 ansatte.  

 
 


