
#tropådittalent

Søger personale  
med start senest 1. august

Vi har brug for:
Lærerteamet:
Teamet vil bestå af otte lærere 
– formentlig endnu flere.
Som lærer vil dit fokus være 
dine linjefag, og du skal også 
have ansvar for en fami-
liegruppe på 8-10 elever, som 
du mødes med ugentligt i 
gruppen og individuelt.
Du skal som lærer være ind-
stillet på en ugentlig aftenvagt 
og månedlig weekendvagt, 
samt at vi forventer din del-
tagelse i dagsture med og 
uden overnat- 
ninger samt udenlandsrejser.

Køkkenteamet:
1 køkkenleder med ansvar for 
planlægningen af alle måltider 
på skolen og for at køkkenet 
og teamet i køkkenet trives og 
fungerer optimalt. + 1 bager,  
1 kok, 1 køkkenmedarbejder. 

Pedelteamet:
2 pedeller. Meget gerne hånd-
værksmæssigt uddannet og 
med erfaring, samt en vis 
pædagogisk indsigt. Det vil 

være en klar fordel at kunne 
undervise i nogle af de hånd-
værksmæssige fag og kunne 
håndtere til tider at have 
elever, som går til hånde.

Administrativt team:
1 administrativ medarbejder, 
1 sekretær. Det administra-
tive personale er ofte sko-
lens stemme og ansigt over 
for forældrene og eleverne, 
hvorfor dét at kunne yde et 
højt serviceniveau er nød-
vendigt samt at kunne holde 
mange bolde i luften samtidig. 
En ”blæksprutte” er et godt 
billede på disse funktioner. 

Træner teamet:
1 dance-træner, 1 fodbold- 
træner, 1 håndboldtræner,  
1 e-sports træner,  
1 Cold Hawaii træner. 
Gælder alle stillinger:
For alle stillingerne er stor 
erfaring en absolut nødven-
dighed, samt evnen og lysten 
til at udvikle elevernes talenter 
uanset deres udgangspunkt.
Stillingerne vil som udgangs- 

punkt være deltidsstillinger, da 
der vil være et tæt samarbej- 
de med lokale klubber, hvor 
elever vil modtage træning om 
aften og eftermiddagene.

Har du lyst til at blive  
volontør?
Vi søger også fem volontører, 
som ønsker at tilbringe et år 
på en efterskole som store-
brødre/-søstre for eleverne og 
samtidig få vigtig erhvervs- 
erfaring til et videre studie.
En af jeres vigtigste opgaver 
er at skabe et godt miljø på 
skolen.
I vil f.eks. skulle assistere 
lærerne eller trænerne i deres 
timer, og I er typisk også med 
på diverse ture foruden vores 
fire årlige rejser.
I har jeres egen bolig på sko-
lens område, spiser med på 
skolen og får derudover løn 
efter de gældende regler på 
området.

Ansøgningen:
Send din ansøgning til  
job@thysportsefterskole.dk 

senest den 30/04-2020
For yderligere information kon-
takt forstander Brian H. Nord-
strøm på 4410 1112 eller  
bhn@thysportsefterskole.dk 
samt bestyrelsesformand  
Andreas Kokkenborg på 2751 6501  
andreas.kokkenborg@gmail.com

Samtaler:
Vi planlægger 1. samtale runde 
i uge 19 og 2. runde i uge 20.
Afgørelse og besked om 
ansættelse gives i uge 21.

Ansættelsesvilkår:
Overenskomstmæssige vilkår.
Evt. mulighed for tjenestebolig.
Forventet ansættelse 1. august 
2020 – evt. før for enkelte af 
stillingerne.
Thy Sportsefterskole er åben 
for at tilbyde både fuld- og 
deltidsansættelse.

Se flere detaljer på vores 
hjemmeside:  
www.thysportsefterskole.dk

Vi opstarter en ny efterskole 
og har brug for lærere, træ-
nere, pedeller, administrativt 
personale, kokke, bager,  
køkkenpersonale samt  
volontører.

På Thy Sportsefterskole har vi 
nogle helt igennem fantastiske 
faciliteter og muligheder, hvor-
for vi nu søger medarbejdere, 
der er mindst lige så fantas-
tiske.

Rammerne er allerede lagt fast 
for skolen, men mens nogle 
er skrevet i granit, kan andre 
udvikle sig med tiden. Blandt 
andet skal du være med til at 
sætte dit præg på indholdet 
i timerne, træningen, maden, 
kulturen, dags- og årsrytmen.

Thy Sportsefterskoles profil
Vores værdigrundlag er det 
kristne livs- og menneskesyn, 
og vi har et stærkt, tværkirke-
ligt fundament. Det er vigtigt, 

at du nærlæser vores værdier 
på www.thysportsefterskole.dk, 
da de sammen med sporten er 
vores kendetegn og DNA.

#Tro på dit talent 
Det er skolens slogan og for- 
klarer de ting, som kende- 
tegner skolen:
Troen på, at Gud har skabt 
os alle værdifulde og med en 
unik kombination af talenter og 
drømme.
Vi tror på, at den enkelte elev, 
igennem relationer, er skabt til 
både at bidrage til og nyde fæl-
lesskabet med andre menne-
sker og med Gud. Dermed har 
vi alle muligheden for at øge 
værdien af fællesskabet.

Som skole er det vores mål, 
at vores elever…
-  Bliver tilbudt kvalificeret 

undervisning, så de kommer 
i kontakt med deres drømme 
for livet og bliver i stand til 

at turde udvælge og følge de 
bedste

-  Lærer Gud at kende som et 
godt fundament for livet

-  Opdager og udnytter deres 
potentiale

-  Bliver livsduelige til både at 
nyde og yde i tilværelsen

Vi ønsker følgende af alle 
medarbejdere
Som medarbejder på Thy 
Sportsefterskole er det vigtigt, 
at du har lyst til at arbejde 
med teenagere og gerne har 
erfaring hermed, da du vil have 
stor indflydelse på elevernes 
personlige udvikling.

Du skal være fleksibel, stabil, 
en holdspiller, omstillingsparat, 
tolerant og gerne humoristisk.

Helt generelt skal du være dyg-
tig til dit fag, hvorfor det f.eks. 
som dansklærer ikke er nød-
vendigt at være en sportsen-
tusiast, og som sportstræner 

ikke nødvendigt med erfaring 
eller lyst til boglig undervisning. 
Vi ønsker nemlig, at vores 
lærer skal fokusere på den 
boglige undervisning, og vores 
trænere på elevernes sports-
lige udvikling.

Thy Sportsefterskole tilbyder 
et højt fagligt, sportsligt og 
åndeligt niveau til 8., 9. og 10. 
klasse. 

Vi har 7.700 m2 bygninger, 
hvilket bl.a. indebærer 2 
indendørs sportshaller inkl. 
et springcenter samt et 
fitnesscenter. Desuden har 
vi masser af fællesområder, 
en 100 m2 café, stort audito-
rium, vores egen vindmølle 
samt fantastiske under-
visningslokaler.

Vi har en udendørs kunst- 
stofbane, strandbane til 
volleyball og håndbold, 11 + 
8 mands græsbane samt 
65.000 m2 skøn naturgrund.

Vi har 60 dejlige og lyse elev-
værelser.


