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Carolineskolen søger lærere til vores fantastiske skole. 
 

Carolineskolen søger lærere pr. 1. august 2023. Stillingerne er fastansættelser og fuldtidsstillinger. 
 
Vi søger netop jer, der brænder for at undervise i et eller flere af følgende fag; dansk, matematik, idræt, naturteknologi 
og-/eller science fag. 
 
Derudover kan andre fag og kompetencer være interessante. 
 
Carolineskolen er en jødisk privatskole med 186 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse samt tilhørende vuggestue og 
børnehave. Vi har SFO for elever i 0.-3. klasse og et klubtilbud for elever i 4.-5. klasse.  
 
Vi kan tilbyde jer;  

• En skole der bærer præg af tradition og fællesskab.   

• Du bliver en del af en engageret medarbejdergruppe med et tæt kollegialt samarbejde 

• Et job på en skole hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Hos os har du mulighed for at sætte dit præg på 
hverdagen og skolen 

• Frihed til at forberede sig på skolen og-/eller hjemme. 
 

Vi søger lige netop jer; 

• Som tager initiativ, og ikke er bange for at gå nye veje. 

• Som ønsker et uformelt arbejdsmiljø med en synlig og nærværende ledelse. 
• Som er uddannet lærer, eller har en anden relevant uddannelse/erfaring, som kvalificerer jer til jobbet.  

    
Som medarbejder på Carolineskolen er det ikke en forudsætning, at man har et jødisk tilhørsforhold, vi er ansatte både 
med og uden jødisk baggrund. 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Uri Krivaa på mobil 2612 1138 eller på 
mail carolineskolen@carolineskolen.dk.  
 

Ansøgning vedlagt relevante bilag, såsom CV, uddannelsesbevis sendes til mail carolineskolen@carolineskolen.dk  
  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 17. marts 2023. 
 

Ansættelsen sker efter de overenskomstmæssige regler som aftalt mellem Finansministeriet og LC for ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.  
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