Fortsæt din IT-faglige udvikling som netværks-underviser på ZBC
Har du gode IT-kompetencer, og kunne du tænke dig at formidle din viden til nysgerrige ITSupporter- og datatekniker-elever?
Så tilbyder vi dig følgende:




Certificeringer og faglig opkvalificeringer FX i Cisco (CCNA/CCNP), Microsoft og Linux
Et tilpasset onboarding-forløb, der inkluderer en diplomuddannelse i erhvervspædagogik
En hyggelig og social arbejdsplads med et fagligt miljø fyldt med IT-eksperter inden for mange
forskellige fagområder

Vær med til at skabe nye generationer af IT-eksperter
Som underviser på data- og kommunikationsuddannelsen udvikler, tilrettelægger og gennemfører du den
praktiske og teoretiske undervisning i tæt samarbejde med dine kolleger.
Du er med til at give eleverne en solid og grundig uddannelse på et højt fagligt niveau.
Vi arbejder typisk med projektforløb på 1-2 uger ad gangen. Nogle fag køres selvstændig og andre
tværfagligt. Du tilpasser både dine forløb alene og i samarbejde med dine kolleger.
Data- og kommunikationsuddannelsen er - ligesom branchen i øvrigt - i kontinuerlig udvikling, og holder et
højt fagligt niveau. Når vores elever er færdiguddannede, er de meget eftertragtede i branchen.
Uddannelsen, der er opdelt i trin og varer 3-6 år, er Danmarks længste erhvervsuddannelse. Uddannelsen
kan tages som EUX på gymnasialt niveau, og giver direkte adgang til videregående uddannelse. Læs mere om
indholdet i uddannelsen her.
Har du gode IT-kompetencer og lyst til at undervise?
Du har gode kompetencer inden for nogle af uddannelsens fagområder, og du har lyst til at have en hverdag,
der består af en blanding af faglig og pædagogisk tilgang til undervisningen. Du har hjertet med i det, du
laver. Det betyder, at du brænder for at dele og udvide din faglige viden.





Du har en teoretisk baggrund som datatekniker, datamatiker, IT-ingeniør eller tilsvarende.
Du har sikkert nogle års relevant erhvervserfaring.
Du har en passion og nysgerrighed omkring fagets udvikling samt interesse for, hvordan unge i dag
ser og oplever verden.
Du skal have lyst til at indgå i faglige og sociale relationer med eleverne, og motiveret af at arbejde
tværfagligt og i teams.

ZBC i Ringsted
Vi har 150 elever og 20 medarbejdere på IT-uddannelserne i Ringsted, så vi ikke er større end, at ”alle kender
alle”. Det giver et godt og trygt arbejds- og undervisningsmiljø.

Vi søger undervisere på flere IT-faglige områder, så du får mulighed for at byde ind på dine interesseområder
eller udvikle dig inden for andre. Skolen har gode trafikforbindelser til hovedstaden og det meste af det
øvrige Sjælland.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen, der sker pr. den 1. februar 2018 eller hurtigst muligt, er på fuld tid og sker på
tjenestemandslignende vilkår med en pensionsordning på 18 %.
Ansættelsesstedet er ZBC, og dit primære tjenestested vil som udgangspunkt være Ahorn Allé i Ringsted.
Lyder det som noget for dig?
Ansøgningsfristen er søndag den 14. januar 2018, og ansøgninger modtages ikke efter denne dato.
SØG STILLINGEN HER
Vi holder samtaler løbende i ansøgningsperioden, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Karen Nørgaard på
kano@zbc.dk eller 3011 2204.
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger ved
besættelsen af stillingen alene vægt på kvalifikationer og kompetencer.
Vi ser frem til at høre fra dig.
ZBC uddanner unge og voksne i Region Sjælland
Læs mere om os på www.zbc.dk, www.sceu.dk, www.sosusj.dk

