
 

Genopslag - Underviser i svineproduktion på landbrugsuddannelsen 

Landbrugsskolen Sjælland i Høng søger lærer til undervisning i svineproduktion. 

 

Jobbet 

Vi tilbyder en spændende og alsidig hverdag sammen med unge mennesker og lærerteams 

med stor interesse for det pædagogiske arbejde. Opgaverne kan blandt andet være følgende: 

• Undervisning i svineproduktion 

• Undervisning i personaleledelse 

• Undervisning i grundfag som matematik, naturfag og biologi 

• Undervisningsforberedelse i samarbejde med kolleger 

• Deltagelse i udvikling af undervisningsmaterialer og projektarbejde 

• Deltagelse i kostskolemiljøet. 

  

Kompetencer 

Vi lægger vægt på, at du: 

• har en uddannelse som jordbrugsteknolog, agrarøkonom eller landmand 

• er fagligt opdateret og frontrunner på dit område 

• er opdateret på de nyeste digitale værktøjer til brug i landbruget og er klar på at bringe 

den digitale verden med ind i undervisningen 

• har erfaring som underviser, konsulent, sælger, driftsleder eller andet 

• er rummelig og god til at møde andre mennesker i øjenhøjde 

• kan indgå i teamsamarbejde med kollegaer omkring forberedelse, gennemførelse og 

evaluering af undervisningen. 

  

Ansættelse sker som faglærer på tjenestemandslignende vilkår. Løn efter gældende cirkulære 

mellem Finansministeriet og LC, herunder en arbejdsgiverbetalt pensionsordning på 18 %. 

  

Yderligere oplysninger kan fås hos forstander Henrik Lysemose Jensen på hej@rts.dk eller 

mobil 20150307. 

  

Stillingen ønskes besat 1. august 2020. Ansøgning med referencer og kopi af relevante 

eksamensbeviser skal være skolen i hænde senest den 1. juni 2020. Stillingen kan kun søges 

via skolens hjemmeside www.rts.dk/job 

  

Landbrugsskolen Sjælland er en traditionel landbrugsskole med fokus på at 

uddanne selvstændige, reflekterende, fagligt nysgerrige og kompetente mennesker til gavn for 

det moderne landbrug og samfund. Landbrugsskolen Sjælland er en del af Roskilde Tekniske 

Skole, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, kurser og htx til mere end 2800 

årselever. Vi har 410 medarbejdere og en omsætning på 330 mio. kr. Læs om skolen, vores 

værdigrundlag og personalepolitik på www.rts.dk 

  
Landbrugsskolen Sjælland 

Finderupvej 8 • 4270 Høng • Telefon 70 200 828 
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