
 

 

 

Vi udvider NGG-familien…er du vores nye tysk- og engelsklærer? 
Én af Danmarks mest ikoniske og største privatskoler har vokseværk og vi har brug for endnu en 

engageret kollega til vores grundskole. 

 

Barselsvikar til mellemtrin- og udskolingsklasser tysk/engelsk 
▪ 20 lektioner 
▪ Tiltrædelse d. 12. januar 2023 
▪ Mulighed for at følge undervisningen fra uge 3 
▪ Ansøgningsfrist: 12. december 2022 

 

Vi søger med lys og lygte efter en dygtig og pædagogisk sjæl til undervisningen i 
grundskolens udskolingsklasser. Der er tale om et barselsvikariat på 20 
lektioner/uge i perioden frem til sommerferien. 
 
Vi søger dig, som ønsker at arbejde anerkendende og inkluderende og kan være 
med til at løfte vores elever til toppen af deres potentiale. Dig, der går en ekstra mil 
for at skabe udviklende børnefællesskaber og læringsmiljøer. Du som skaber ro og 
læringsglæde gennem tydelig klasseledelse. Du udstråler og besidder gode 
samarbejdsevner på både elev- og forældreniveau. Du vægter kommunikation højt 
og formidler dine budskaber tydeligt til både forældre og elever.  
Herudover er du en teamplayer og du udvikler dig fagligt og personligt gennem 
samarbejde med dine kollegaer.  
 
Vi tilbyder et spændende undervisningsmiljø med udviklingsmuligheder og engagerede elever, forældre 
og kollegaer. Vi er en skole som vægter fagligheden højt, med fokus på den enkelte elevs personlige 
potentiale.  
Det kollegiale samarbejde er i fokus, både fagligt og socialt her på NGG. Du vil være en del af en 
faggruppe, men også en del af en stor lærerstab på 180 kollegaer fra både vores danske- og internationale 
afdeling.  
 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst samt lokale aftaler.  
 
Vil du vide mere og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 45 57 23 21 att: Jan-
Bo Jensen. 
 

 
Ansøgning 
Din ansøgning skal sendes per e-mail til ngg@ngg.dk / Att: 
Barselsvikar grundskolen senest den 12. december 2022. 
 
Der afholdes samtaler løbende.   
 
Vi ser frem til at høre fra dig….. 
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