Studiejob – Underviser til Informationsteknologi på B-niveau
2 studieårsklasser mangler en it-underviser fra 1. februar og frem til sommer. Det drejer sig om
Informationsteknologi på B-niveau, og det nærmere indhold kan ses her:
https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/lovgivning-og-reform/love-og-bekendtgorelser

Eleverne har været i gang siden august i år, så en lang række emner er gennemgået når vi når til den 1.
februar 2018. Der er mulighed for at faget udtrækkes til mundtlig eksamen, og denne vil i givet fald
skulle afvikles i juni måned.

Det drejer sig om 5 undervisningstimer pr. uge for hvert hold, fordelt på to dage. Hertil aflønnes
desuden for forberedelse, rettearbejde og naturligvis også for arbejde i forbindelse med eksamen
såfremt faget udtrækkes. Vi ønsker helst én ny kollega, som kan undervise begge hold – alternativt to
kolleger, som tager eet hold hver. Undervisningen foregår på Olof Palmes Allé 39 i Aarhus N.

Vi lægger vægt på,
• at du gennem en praksisnær undervisning kan skabe rammerne for, at vores elever kan tilegne
sig viden og kompetencer i faget
• at du er en dygtig formidler og har gode it-kompetencer
• at du trives i et miljø med mange unge mennesker
• at du, sammen med vores elever, kan videreudvikle et dynamisk studiemiljø, hvor engagement,
idérigdom, humor og anerkendelse er i højsædet
• en arbejdsplads, hvor fleksibilitet og hjælpsomhed er hverdag for både medarbejdere og elever
Faglige og øvrige kvalifikationer:
• du har, eller er i gang med at afslutte, din kandidatuddannelse fra universitet
• du har gerne mindst 2 års relevant erhvervserfaring fra erhvervslivet

For stillingerne gælder:
Ansættelsen sker pr. 1. februar og frem til den 30. juni 2018.
Ansættelse og aflønning vil ske efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos uddannelseschef, Gitte Møller, tlf. 20961117
Ansøgning sendes senest tirsdag den 2/1 2018, kl. 8.00 på mail til Peter Lassen pela@aabc.dk

EUX Business er en erhvervsuddannelse på gymnasialt niveau med op til 2 år på skole og efterfølgende 2
år i lære inden for områderne Detail, Handel, Kontor, Event eller Finans. Dimittender fra EUX Business
har fuld studiekompetence til videregående uddannelser.
EUX Business/EUD Business er en del af Aarhus Business College, der i marts 2015 kunne fejre sit 150 års
jubilæum. Skolen har ca. 3.000 årselever og er overordnet opdelt i tre uddannelsesområder: Aarhus
Handelsgymnasium (hhx), EUX Business/EUD Business og Kurser & efteruddannelse

