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Underviser ved Uddannelsescenter Marjatta (UCM) 
 
UCM udbyder kursus, uddannelse og videreuddannelse med relevans for det 
pædagogiske/specialpædagogiske praksisområde. UCM indgår i forsknings- og 
uddannelsessamarbejde med PHA, RUC, samt et internationalt netværk af steinerpædagogiske 
uddannelsesinstitutioner www.uddannelsemarjatta.dk  
 
UCM søger nye medarbejdere/undervisere med kompetencer inden følgende områder:  
 

 Undervisning ved pædagoguddannelsen/ kursus/efter- videreuddannelser. 

 Vejledning af studerende/studieadministration/årgangsansvar. 

 Facilitering af undervisningsforløb som understøtter kvalitetsudvikling i pædagogisk praksis.   
 
Kvalifikationskrav  

 Helsepædagogisk/socialpædagogisk/ steinerpædagogisk uddannelse og arbejdserfaring.  

 Undervisningserfaring, samt generel IT kompetence.  

 Pædagogisk uddannelse på professionshøjskole/masterniveau er ønskelig.  
 
Personlige egenskaber 
Du er struktureret, selvstændig, praktisk, hurtigt tænkende, handlende og ansvarsbevidst. Dette gør 
dig i stand til selvstændigt at varetage opgaver/projekter fra planlægningsfasen til gennemførelse og 
evaluering.  Du er en god hold-spiller, der trives med at indgå i et kollegialt samarbejde rundt den 
fælles målsætning, at løfte uddannelsens kvalitet, udvikle og fremtidssikre den antroposofiske social- 
og specialpædagogik. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter kvalifikationer, samt i henhold til gældende overenskomst og i forhold 
til reglerne om lokal løndannelse. Stillingen følger skolens arbejdstids- og ferieaftale svarende til 37 
timer pr. uge. Det oplyses at der indhentes relevant straffeattest.  
 
 
Ansøgning med relevant CV sendes på mail til Terje Erlandsen teer@marjatta.dk snarest og senest 
den 16. marts 2020.  
 
Tiltrædelse 
Tiltrædelse pr. 1. august, eller efter aftale.  
 
I øvrigt efter aftale: 
Vi søger en medarbejder svarende til en fuld tids stilling på 37 t uge, men der er også mulighed for at 
stillingen eventuelt deles af 2 personer. Stillingen kan også laves tidsbegrænset for studieåret 2020-
2021, hvis det er noget man ex. ønsker at prøve af i et orlovs-år.  
 
Udover de faste stillinger, søger vi også timelærere inden pædagogiske /kunstneriske fag. Har du 
relevant baggrund og ønsker at byde ind med noget, så kontakt os meget gerne for en uforpligtende 
samtale.  
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