Undervisere søges til TNI-uddannelserne på Campus Kujalleq i Qaqortoq

Campus Kujalleq søger pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale, en eller flere engagerede undervisere i
følgende fag:







Erhvervsøkonomi
Salg og Service
Informationsteknologi (IT)
Samfundslære
Offentlig forvaltning
Psykologi og Service

Du skal undervise vores lærlinge på de forskellige TNI-uddannelser. På vores skole er der flere forskellige
TNI-uddannelser, som alle har fokus på uddannelse af kontor- og butiksassistenter.
Der findes ingen lovbestemt kvalifikationskrav til undervisere på TNI-Uddannelsen, men underviserne på
TNI bør have følgende uddannelsesbaggrund: EVU, HD, HA, Læreruddannelse, Markedsøkonom,
Merkonom. DEL´s PG, Grønlandsk PG, Gymnasiernes PG. Din uddannelsesbaggrund kunne også være, at du
er uddannet som Serviceøkonom, NI-2 eller AU.
Da vi uddanner kontor- og butiksassistenter vil det være en fordel, at du har en uddannelses- eller
arbejdsmæssig erfaring fra et kontor eller en butik. Det vil også være en fordel, hvis du har
undervisningserfaring.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt

Om Campus Kujalleq
Campus Kujalleq er Sydgrønlands største uddannelsesinstitution. Vi er ca. 80 medarbejdere og har i alt ca.
350 årselever.
Vi har fire forskellige uddannelsesafdelinger: En gymnasieafdeling med ca. 30 lærere og ca. 175 årselever,
en TNI-afdeling indenfor butiks- og kontoruddannelser med ca. 10 lærere og ca. 125 årselever, en
Turismeuddannelsesafdeling med en ca. 5 lærere og ca. 50 årselever, og endelig har vi også en
kursusafdeling, som udbyder kurser over hele Grønland.
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 om stillingen kan fås hos TNI-Uddannelseschef Stinus Silassen på telefon +299
647891 eller på e-mail: si@cak.gl.
Yderligere oplysninger om selve Campus Kujalleq og vores TNI-uddannelser kan ses på vores hjemmeside:
www.cak.gl
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke
”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. Din ansøgning skal du uploade via link på den hjemmeside, hvor
annoncen fremgår, senest d. 24. september 2018
Udover selve ansøgningen ønsker vi som minimim følgende bilag:




Dokumentation for relevant uddannelse
CV med angivelse af erhvervsmæssig karriere samt uddannelsesforløb
Relevante anbefalinger og referencer

