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Nr. Asmindrup Friskole – Fokus på læsning, udeundervisning og bevægelse 

  
 
 
 
 

NR. ASMINDRUP FRISKOLE 
SØGER SPORTSMEDARBEJDER TIL VORES JUNIORKLUB 

1. oktober eller snarest derefter 
 

Da en af vores juniorklubmedarbejder har fået tilbudt en fuldtidsstilling, mangler vi en frisk person til 

vores juniorklub. Stillingen er på 18 ugentlige timer. I indeværende skoleår suppleres der med 

yderligere et par ugentlige undervisningstimer, så stillingen vil fra start være på 20 timer. Der er 

mulighed for at få supplerende skolevikartimer. 
 

Nr. Asmindrup Friskole er en friskole beliggende i en lille, hyggelig stationsby tæt på skov, vand og 

grønne arealer. Pt. har friskolen 177 skønne elever fra 0.-9. klasse, hvoraf 48 elever er tilknyttet 

juniorklubben. Nr. Asmindrup Friskole har særligt fokus på bevægelse og udeundervisning, og det 

forventes derfor, at du kan inddrage dette i dit pædagogiske arbejde.  
 

Vi søger en ansvarsfuld og engageret medarbejder, der  
• brænder for sport, og som kan igangsætte og deltage i både sportsaktiviteter, ”vilde 

drengelege” og udeaktiviteter. 

• kan arbejde anerkendende og samtidig være en tydelig rollemodel. 

• kan organisere og planlægge sit arbejde.  

• kan arbejde selvstændigt og udvise initiativ. 

• er mødestabil og fleksibel. 

• ser styrken i et tæt og gensidigt forpligtigende forældresamarbejde.  
 

Vi forventer, at du i samarbejde med det øvrige personale kan bidrage til en positiv hverdag med 

fokus på trivsel og udvikling af juniorklubbens profil. Det er et stort plus, såfremt du har tidligere 

erfaring med pædagogisk arbejde.  
 

Har dette din interesse, så kan du kontakte SFO-leder Annette Kjuel Muus på telefon 2148 4645. 
 

Du er ligeledes velkommen til at kontakte Maria i juniorklubben på telefon 3071 4645 (efter kl. 14.00) 

med henblik på et besøg.  
 

Ansøgningsfristen er torsdag d. 20. september 2018.  
 

Ansøgningen skal sendes til  

Nr. Asmindrup Friskole, Asmindrupvej 38, 4572 Nr. Asmindrup  

eller på sikker mail til: karen@nr-asmindrup-friskole.dk 
 

Ansættelsessamtaler vil finde sted torsdag d. 27. september 2018 fra kl. 14.30. 
 

Aflønning sker efter gældende overenskomst. 
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