Kan du undervise i autohjælp?
TIMELØNNET STILLING

Danmarks redderskole i Roskilde søger en underviser, der kan sikre undervisning i høj kvalitet, og sammen
med vores uddannelseschef tage et medansvar for det faglige indhold på vores redder-kurser inden for
autohjælp. Du skal kunne tage ansvar for undervisningen, og sammen med gode kollegaer kunne opretholde
et relevant fagligt miljø hos AMU JUUL.
Din profil:
Du skal have hands-on erfaring og gerne være uddannet inden for området. Det er en fordel hvis du har
erfaring med undervisning og gerne en pædagogisk baggrund. Du skal kunne lide at lære fra dig og det er
vigtigt, at du brænder igennem og kan fastholde og motivere vores kursister. Du er nysgerrig på udvikling og
besidder et natuligt flair for hvordan kan vi gøre tingene ”klogere”. Du skal kunne lide at arbejde med
mennesker, både kursister og kollegaer.
Vi tilbyder:
En stilling i en virksomhed i vækst og med spændende planer for fremtiden. Vi har en meget flad struktur og
en uformel omgangstone. Vi sætter en ære i at møde kunder og kollegaer i øjenhøjde. VI tilbyder en
spændende stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at være med til at sætte dagsordenen, og hvor det
daglige arbejde kræver dialog og samarbejde med hele virksomhedens bredde.
Stillingen er som udgangspunkt en timelønnet, med ansættelse hurtigst muligt. Dog er vi er indstillet på at
vente på den rigtige person. Send din ansøgning til Jesper Juul på jj@amujuul.dk. Har du spørgsmål er du
velkommen til at kontakte Jesper Juul på 39 39 12 95.
Med venlig hilsen
AMU JUUL A/S

OM AMU JUUL
AMU JUUL er en 100% danskejet uddannelsesvirksomhed inden for erhvervstransportområdet, og leverer
uddannelser og efteruddannelser af arbejdsstyrken inden for erhvervstransport. Vi har afdelinger i Roskilde,
Køge og Holbæk, og er et stort team på godt 100 medarbejdere med hovedkontor i Roskilde. Vi har
køretekniske anlæg med lastbiler, busser, haller med gaffeltrucks, evakuerings- og brandøvelser osv., og hver
dag en masse glade elever/kursister gående på vores uddannelsessteder. Vi er nemlig først og fremmest en
virksomhed, der arbejder med mennesker, og bidrager, igennem primært lovpligtige
arbejdsmarkedsuddannelser, til at løse en kritisk samfundsopgave for sammenhængskraften og
transportserviceerhvervene i Danmark.

