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Der er fart på udviklingen i mejeriafdelingen på Kold College, såvel internt som eksternt. Vi søger derfor en 
ambitiøs og engageret lærer, som i samarbejde med et stærkt team af øvrige lærere og leder brænder for at 
være med til at præge denne udvikling på nuværende og nye og spændende områder som kurser, e-læring og 
digitalisering. 

Fakta om jobbet
Du kommer til at undervise i de mejerifaglige teorifag alt afhængig af dine præferencer, det er f.eks. mejeritek-
nologi, produktionsudstyr, mikrobiologi kombineret med praktisk undervisning i skolens eget træningsmejeri. 

Du planlægger selvstændigt dine undervisningsforløb på baggrund af klare faglige og pædagogiske mål. Pæda-
gogisk tager undervisningen udgangspunkt i Kold Colleges pædagogisk-didaktiske grundlag, som karakterise-
res ved en levende undervisning, klare læringsmål og en tilgang til undervisningen som afspejler, at ”vi vil og 
kan mere”.

Du har gennemført en videregående uddannelse som mejeritekniker, procesteknolog eller mejeriingeniør. Hvis 
du ikke allerede har en PG eller en pædagogisk diplomuddannelse, hjælper skolen dig til at opnå disse kompe-
tencer. 

Er jobbet noget for dig?
Måske er du nyuddannet, eller måske har du et par års erhvervs- eller undervisningserfaring bag dig. Det afgø-
rende er, at du er opdateret på den nyeste viden inden for mejerifaget og brænder for at videreformidle din viden 
til elever og kursister – såvel danske som internationale. 

Du ser klasserumsledelse som en spændende udfordring og forstår at tage udgangspunkt i den enkelte elevs 
faglige, sociale og personlige forudsætninger, uanset om der er tale om voksne kursister eller yngre elever. Du 
har en positiv tilgang til faglige og pædagogiske udfordringer og trives i en afvekslende hverdag, hvor der er fart 
over feltet.

Kan du nikke til ovenstående, og kunne du tænke dig at blive en del af et stærkt fællesskab, hvor alle bidrager 
til at nå afdelingens overordnede mål? Vil du være med til at udvikle skolens undervisningsmateriale, således at 
Kold College til enhver tid lever op til branchens behov og forventninger? Så hører vi gerne fra dig.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inklusiv pensionsbidrag.
Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. december 2017.

Interesseret?
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så send gerne din ansøgning via skolens hjemmeside snarest muligt og 
senest den 6. oktober 2017.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Flemming Bundesen på 61 20 31 31.

Kold College opfordrer alle interesserede med relevant ansøgerprofil til at søge stillingen uanset alder, køn, 
religion, etnisk baggrund og tilhørsforhold.

Ambitiøs faglærer til mejeriafdelingen 
på Kold College

Kold College
På Kold College har du muligheden for at få det bedste ud af dén, du er. Vi tilbyder en levende skoledag for dig, 150 kolleger 
og ca. 900 årselever inden for Jordbrug, Fødevarer, Proces og Naturvidenskab. Vores kultur er stærkt inspireret af Kresten 
Kold, som lægger navn til skolen. Kold vidste, at du bedst kan lære nye ting gennem gode historier, begejstring og involve-
ring. Han sagde til sine elever: ”Jeg vil undervise dig med en ild, som aldrig går ud. ” Og sådan er det stadig.




