
 

 

 

Matematikredaktør til digitalt skoleforlag 

Vær med til at bygge fremtidens digitale læremiddel til matematik i grundskolen. 
 

Vi søger en faglig stærk matematiklærer, som vil være med til at udbygge vores populære 

matematikportal, Skoledu.dk, der bruges af hver tredje skoleklasse i grundskolen. Du vil 

indgå i redaktionen på vores kontor i Aarhus sammen med resten af virksomheden. Der er 

tale om en fast fuldtidsstilling (37 timer) med start til 1. august eller efter nærmere aftale. 

 

Vi tilbyder 

Du vil indgå i et dygtigt og energisk team af tidligere lærere, som brænder for at gøre en 

forskel for landets skoler ved at skabe nye digitale veje til matematik i hele grundskolen. 

Du vil møde udfordrende og lærerige arbejdsopgaver med en blanding af faglig sparring, 

samarbejde og individuel fordybelse. Vi tilbyder en stor fleksibilitet i dine arbejdstider, men 

det forventes, at du er på vores faste kontor det meste af tiden. Vi vægter løbende 

udviklingen af en stærk arbejdskultur der bl.a. inkluderer højt humør og små fælles 

arrangementer. 

Arbejdspladsen ligger i kontorfællesskabet ’Venture Village’ i Aarhus, som huser mange 

forskellige virksomheder og aldersgrupper. Stedet rummer en entreprenant stemning og 

byder på udviklende snakke – fx i den fælles frokoststue eller på gangen over en 

friskbrygget kop kaffe, te eller kakao. 

 

Arbejdsopgaver 

Du vil få ansvar for at udtænke, skabe og redigere matematikopgaver og andet indhold på 

Skoledu.dk. Dette foregår i en vekselvirkning mellem samarbejde, selvstændigt arbejde og 

sparring. 

Til tider vil det være forventet, at du assisterer på andre områder. Det gælder eksempelvis 

planlægning og afholdelse af introkurser for skoler samt deltagelse i messer og 

konferencer. 

 

Vi forventer at du 

• Brænder for at udvikle verdens bedste undervisningsmateriale til matematik 

• Er læreruddannet med matematik som linjefag og har undervisningserfaring 

• Trives godt med at fordybe dig i få udvalgte arbejdsopgaver, hvormed du arbejder 

effektivt, struktureret og grundigt 

• Har erfaring med at anvende værktøjsprogrammet Geogebra 

• Kan tale, læse og formulere dig sikkert mundtligt og skriftligt 

• Har en god sans for teknik og visuelle detaljer 



 

 

 

Ansøgning 

Ansøgning, CV, eksamensbevis(er) og eventuelle referencer sendes til Lasse Vang på 

lasse@skoledu.dk. Du er også meget velkommen til at inkludere en kort videoansøgning på 

2-3 minutter, som kan give os et ekstra indtryk af, hvem du er og hvorfor du er den rette 

til stillingen. 

Ansøgningsfristen er d. 4. juni, men ansøgningerne behandles løbende, og der vil løbende 

blive kaldt til samtaler, så send gerne din ansøgning så snart det er muligt.  

For nærmere oplysninger kontaktes Lasse Vang i tidsrummet 9-12.00 på tlf. 61716624 

eller via mail på lasse@skoledu.dk. 

Vi glæder os til at høre fra dig. 
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