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TH. LANGS HF & VUC 
- vi bringer dig videre 

 
Gymnasielærer søges til halvårligt vikariat i musik C 
Her på TH. LANGS HF & VUC søger vi en ny kollega, der i efterårssemestret kan undervise vores HF2-
elever i musik C.  

Der er tale om et valghold, som primært vil bestå af førsteårselever fra den toårige HF. Holdet afsluttes 
med eksamen i december måned, og det bliver derfor også dig, der skal føre holdet til eksamen. 

Lektionerne er placeret således: 

Mandag 12:00 - 13:40 
Tirsdag 12:00 - 13:40 
Torsdag 13:45 - 15:25 
 
Der er tale om en ansættelsesgrad på 30%, og stillingen er tidsbegrænset til perioden 1. august til 31. 
december 2022. 
 
Lidt om TH. LANGS HF & VUC: 
Vi håber, du har lyst til at blive en del af et VUC præget af et stærkt fagligt miljø, og skønne elever og 
kursister.  

TH. LANGS HF & VUC er placeret centralt lige ved banegården i Silkeborg. Vi er en udviklingsorienteret 
skole, hvor værdierne rummelighed, faglighed, fællesskaber og den enkelte kursist er vigtige begreber i 
vores dagligdag. Det er derfor væsentligt, at du kan identificere dig med disse begreber. Vi har et toårigt 
HF, Hf-enkeltfag, AVU, samt FVU- og OBU-undervisning. Du kan læse mere om TH. LANGS HF & VUC på 
vores hjemmeside www.thlangshf-vuc.dk. 
 
Yderligere spørgsmål 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicerektor Robert McCluskey på tlf. 
9117 9913, eller på e-mail rmc@thlangshf-vuc.dk.  
 
Ansøgning og tiltrædelse 
Har du undervisningskompetence i musik, og kan se dig selv i et undervisningsjob hos TH. LANGS HF & 
VUC? Så send din ansøgning elektronisk via stillingsopslaget på gymnasiejob.dk og husk at vedhæfte 
relevante bilag. Ansøgningsfristen er fredag den 10. juni. Samtaler afholdes løbende. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes 
Lærerforening. 
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