Ambulancebehandleruddannelsen søger 1-2 undervisere
Ambulancebehandleruddannelsen i Hillerød søger 1-2 undervisere!
Vi søger en til to undervisere, primært til det præhospitale område inden for ambulance, som skal være
med til at styrke vores uddannelse og fastholde vores høje kvalitetsniveau.
Om jobbet
Ambulancebehandleruddannelsen på U/NORD er meget populær, og det bliver din opgave, sammen med
de øvrige dygtige undervisere, at medvirke til, at den forsætter med at være det. Vi søger enten en kollega
til en fuldtidsstilling (37 timer) eller to kolleger til deltidsstillinger på 18,5 timer om ugen.
Som underviser vil du undervise på behandleruddannelsen i samarbejde med vores øvrige undervisere. Du
vil være ansvarlig for egen planlægning, tilrettelæggelse og koordination af undervisningen i tæt
samarbejde med uddannelseskoordinatoren.
Dine opgaver udover undervisning vil bl.a. være at:
• Fastholde uddannelsens høje faglige niveau
• Videreudvikle uddannelsen
• Levere input til skemalægningen af undervisningen på grundforløb og hovedforløb samt
• Sikre at uddannelsen lever op til de fastsatte regler og retningslinjer
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.
Du er fortrolig med diverse IT-værktøjer, især MS Office og Power Point.
Det vil være en fordel, hvis du har kompetence indenfor et eller flere af følgende:
• Er uddannet førstehjælpsinstruktør
• Har en opdateret funktionsuddannelse eller er uddannet holdleder-brand
• Skadestedslære
Som underviser er du pædagogisk, åben, udadvendt og brænder for at arbejde med elever og kursister med
vidt forskellig baggrund.
Som person er du selvstændig, forudseende og initiativrig. Du evner endvidere at tage ansvar for løsninger
og handlinger i dagligdagen, og mestrer både konflikthåndtering og diplomati på samme tid.
U/NORD tilbyder
En stilling som underviser med et godt arbejdsmiljø og spændende opgaver, hvor du vil have gode
muligheder for at sætte dit præg på den fortsatte udvikling af undervisningen og af skolen, både ved din
undervisning, ved udarbejdelse af lektionsplaner og undervisningsmateriale samt ved gode indspark til
positiv udvikling hvor du selv kan virke som tovholder.
Du vil få faglige udfordringer i et dynamisk, tværfagligt og ambitiøst arbejdsmiljø, hvor du er omgivet af
engagerede 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.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om
ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler og skolehjem. Lønnen bliver
fastsat efter principperne for Ny Løn. Der er knyttet 18 % Lærernes Pension til stillingen.
Arbejdsstedet er på Peder Oxes Allé 4, 3400 Hillerød.
Ansøgning
Søg jobbet via link i annoncen. Ansøgningsfrist er den 7. oktober 2019.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 42. Tiltrædelse den 1. december 2019
Har du spørgsmål, må du meget gerne kontakte Uddannelsesleder Jesper Engelsen, mail. jese@unord.dk
tlf. 91330088.

