Faglærer til uddannelsen Film- og TV-produktionstekniker
På NEXT - Uddannelse København har vi en vision om at være det bedste sted at være og lære.
Vi ønsker at skabe en fremtid for vores skole og for vores uddannelser, der gør en forskel for mange.
Derfor søger vi nu en faglærer, som kan hjælpe os videre med den ambition.
NEXT Creative søger en faglig og kompetent kollega til at undervise på uddannelsen Film- og TVproduktionstekniker. Uddannelsen er i konstant udvikling, og nye fagligheder skal løbende udvikles og
formidles. Uddannelsen består af en bred sammensat portfolio med dygtige elever, der er videbegærlige og
stiller høje krav til deres uddannelse. Undervisningen varierer mellem klasse- og projektorganiseret
undervisning. Den 1. januar 2018 flytter vi til Nørrebro NV - til nye og inspirerende faciliteter, indrettet med
henblik på fremtidens uddannelse.
Du får et alsidigt job i en travl organisation med dygtige, motiverede og engagerede kolleger. Du skal deltage
i pædagogisk og faglig udvikling sammen med dine kolleger. Åbenhed, energi, teamwork og god
kommunikation er essentielt for uddannelsen og os.
Vi søger en kollega, der
• har en relevant faglig uddannelse med mindst fem års relevant erhvervserfaring
• kan undervise fra grundforløbet og hele vejen op til elevernes svendeprøve
• kan undervise et eller flere af uddannelsens specialefag: kamera, lys, lyd og redigering
• har erfaring med Premiere Pro og Da Vinci Resolve
• har mod på udvikling i en branche med høje krav, som bevæger sig hurtigt og tit uforudsigeligt
• har sans for struktur og planlægning med elevers læring for øje
• er indstillet på videndeling
• har lyst til samarbejde på tværs af flere beslægtede uddannelser
• har flair for at arbejde med match af elever og virksomheder med henblik på at skaffe praktikpladser
i samarbejde med kollegaer, vejledning og administration
Læs mere om uddannelsen på nextkbh.dk under erhvervsuddannelser.
Almene kvalifikationer
Du har almene kvalifikationer, der svarer til niveauet på en erhvervsgymnasial uddannelse (f.eks.
Dansk A og Samfundsfag C) eller sørger selv for, at de er erhvervet inden for tre år efter ansættelsen.
Ansøgere uden læreruddannelse eller lignende skal gennemgå en diplomuddannelse i pædagogik, som
skolen betaler.
Gode udviklingsmuligheder
Du får en arbejdsplads, som er i rivende udvikling. Vi har fokus på uddannelse - også af dig. NEXT’s mål er
at sikre, at dine kompetencer til enhver tid matcher de krav, arbejdsopgaverne stiller, samt at der er fokus på
de mål og visioner, som NEXT arbejder hen imod.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldtid og placeret på Rebslagervej, Nørrebro. Du bliver ansat på tjenestemandslignende
vilkår med mulighed for tillæg, herunder pensionsordning på 18 pct. Tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest
muligt.
Vi opfordrer alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Ansøgning
Send ansøgning, cv, uddannelsesbeviser og anden relevant dokumentation via ansøgningslinket i annoncen
– find annoncen på nextkbh.dk under ledige stillinger. Ansøgningsfrist den 10. januar 2018 kl. 23.59. Der
afholdes ansættelsessamtaler ultimo januar 2018.
Kontakt oplysninger
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Gitte Høygaard Larsen på mail
bhl@nextkbh.dk tlf.2367 7215.
NEXT – Uddannelse København er en erhvervs- og gymnasieskole. Vi har over 40 forskellige erhvervsuddannelser, alle fire
gymnasieretninger fordelt på seks gymnasier samt 10. klasse og efteruddannelseskurser. Vi er 970 medarbejdere, der hver dag
arbejder for at give skolens ca. 7000 elever en god uddannelse. I 2016 havde vi en omsætning på 730 mio.kr.

