Kokke- og Tjenerskolen på ZBC Slagelse søger en kokkefaglærer
At være faglærer på kokke- og tjenerskolen indebærer stærk faglighed, stor nysgerrighed omkring fagets
udvikling, samt interesse for, hvordan dagens unge ser og oplever verden.
Vores elever skal have den bedste uddannelse, vi kan give dem.
Kokke- og Tjenerskolen på ZBC Slagelse søger til et vikariat (januar, februar og marts) en kokkefaglærer med
høje faglige ambitioner og lyst til at oplære den nye generation.
Som vores nye medarbejder skal du fungere som skolepraktik-instruktør og være med på driften i
skolepraktikken.
Vi er en del af ZBCs store udvalg af fødevareuddannelser. Du kan læse mere om os her
Du trives med at udvikle vores elever både fagligt og personligt og gøre dem erhvervsparate.
Undervisningen og praktiktræningen retter sig i første omgang mod skolepraktikelever samt undervisning i
grundforløbet, men på sigt forventer vi, at du også underviser på hovedforløbet.
Vi lægger vægt på et rummeligt miljø med plads til forskellighed, hvilket kræver, at du som menneske er
åben og parat til dialog og planlægning med dine kollegaer. Vi arbejder i team, som sammen udvikler
undervisning og materialer med det mål at sikre den optimale undervisning af vores elever. Vi har som mål
at sikre den faglige kompetence og at skabe en undervisning, der baserer sig på innovation og IT.
Vi forventer, at du:





har en eller gerne to erhvervsfaglige uddannelser inden for køkken og restaurant (kok,
ernæringsassistent, bager eller andet)
er stærk i IT og vant til at arbejde med digitale medier
har lyst til at arbejde med unge mennesker
kan være oplæringsansvarlig for skolepraktikelever

Vi tilbyder:
Som arbejdsplads kan vi tilbyde dig et dynamisk miljø med gode kollegaer og gode muligheder for personlig
og faglig udvikling. Det er en fordel, hvis du har en erhvervspædagogisk.
Vi er et team af medarbejdere, som ønsker at gøre det lidt bedre i dag, end vi gjorde det i går, og vi har et
ønske om at holde, det vi lover.
Vi har en holdning til kvalitet, som indebærer at eleven og elevens læring er i centrum.

Ansættelsesvilkår:
Ansættelsen, der er på fuld tid, er en midlertidig stilling, hvor du ansættes som timelærer.
Ansættelsesstedet er ZBC, og dit primære tjenestested er som udgangspunkt vores uddannelsessted i
Slagelse.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Vi lægger alene
vægt på kvalifikationer og kompetencer.
SØG STILLINGEN HER

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er søndag den 21. januar 2018. Ansøgninger modtages ikke efter ansøgningsfristens
udløb.
Vi vil afholde ansættelsessamtaler løbende i perioden, så skynd dig at sende en ansøgning.

Spørgsmål om stillingen:
Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte
uddannelseschef Ivan Kousholt på telefon 2844 2065 eller mail: ivko@zbc.dk

ZBC uddanner unge og voksne i region Sjælland
Læs mere om os på www.zbc.dk, www.sceu.dk, www.sosusj.dk

