GUX-Campus Kujalleq ataatsimik marlunnilluunniit kalaallisut ilinniartitsisussarsiorpoq.

1.august imaluunniit i piaartumik ataatsimik marlunnilluunniit kalaallisut tunnisusimasunik
ilinniarnertuunngorniarfimmi atorfinittussanik pissarsiorpoq, ulluinnarni atuarfik ineriartorfiusoq
periafissagissorlu peqataaffiginissaanut periarfissaqalissaatit
Atuartunik tamaginni atuartitsinissat aammalu soraarumeersitsisarnissat naatsorsuugissavat.’
Makku naatsorsuutigaarput:

-

-

-

Kandidatniveau imaluunniit ilinniagaq tassunga assingusumik ilinniagaqarsimanissat,
imalunniit inatsisit malillugit ilinniakkannit atorfimmut naleqquttumut
qaffassaasimanisamut piareersimaffigissagukku.
Atuarfimmilu atuartitseriaatsinik suleqatit peqatigalugit siuarsaanissamut
piumassuseqarnissat aammalu atuartunut amerliartortunu akuersaarinnitumik
naapitsisinnaanerit.
Atuartitsinermik piginnaaneqarnerit, tamannalu tamakkiisumik piumasaqaataanngilaq.
Ilinniarnertuunngorniarfinnik ilisimasaqaruit pitsaassagaluarpoq. Tamaattumik
qinnuteqaatit nassiutilerukkit / uploade-lerukkut ilinniakkat ilisimasallu ilanngullugit
nassiutissavatit.
Qinnuteqaat kingusinnerpaamik 16.juli 2018 nal. 12:00 (Danmark -imi nal. 08:00)
nassiutereersimassaaq.
Annertunerusumik paasisaqarusukkuit Brian A. Johansen e-mail bj@cak.gl attavigisinnaavat.
Aammalu nittagarput aqqutigalugu atuarfipput paasisaqarfigisinnaavat . www.cak.gl

GUX v./ Campus Kujalleq i Qaqortoq søger en 1-2 undervisere til faget grønlandsk
Med tiltrædelse pr. 1. august eller snarest derefter søger vi 1-2 engagerede undervisere i faget grønlandsk
til vores gymnasieuddannelse, hvor du vil få mulighed for at indgå i en spændende hverdag på en dynamisk
skole.
Du skal kunne varetage undervisning og eksamination på alle årgange og niveauer i faget.

Vi forventer:


At du som udgangspunkt har en uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende, eller at du er
indstillet på at opgradere dine kvalifikationer i henhold til gældende lovgivning på området.




At du er aktivt deltagende i skolens pædagogiske udviklingsarbejde med kolleger og tillige formår at
møde eleverne der, hvor de er med en anerkendende tilgang.
At du om muligt har undervisningserfaring, hvilket dog ikke er en betingelse.

Kendskab til det gymnasiale område vil være en fordel. Ansøgere bedes derfor medsende/uploade
dokumentation for uddannelse og erfaring samtidig med selve ansøgningen.
Ansøgningsfrist vil være mandag d. 16. juli 2018 kl. 12:00 (I Danmark kl. 08:00)

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den
på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende
forhandlingsberettigede organisation.
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje
og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er
knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid
på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i
mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger fås hos rektor Brian A. Johansen, e-mail bj@cak.gl
Endvidere kan der læses mere om skolen på vores hjemmeside www.cak.gl

