Jobopslag

Vil du være eksamensvagt?
Hf og VUC Roskilde-Køge søger eksamensvagter til skriftlig eksamen.
Arbejdstiden vil være i oktober, december og januar samt i april, maj, juni, august.
Jobbet
Som eksamensvagt ved en eksamen skal du:
• Observere og servicere de studerende ved skriftlige og mundtlige eksaminer.
• Afvikle skriftlige eksaminer i samarbejde med de andre vagter og koordinatorer.
• Udlevere eksamensopgaver og være behjælpelig ved spørgsmål ang. eksamen.
• Kontrollere, at de gældende regler overholde
Du vil indgå i et team af eksamensvagter og få tildelt et fast regelsæt over, hvad de studerende må og ikke
må.
Om dig
Vi forestiller os, at du:
• Er stabil, ansvarsfuld og i stand til at udstråle ro og autoritet.
• Har kendskab til procedurerne omkring skriftlige eksamener.
• Er opmærksom og fokuseret.
• Har en seriøs indstilling til jobbet, samtidig med at du er serviceminded.
Da mange af vores eksamener afvikles elektronisk, er det en fordel men ikke et krav, at du har kendskab til
IT.
Arbejdssteder: Roskilde og Køge
Løn- og ansættelsesvilkår.
Lønnen er 129 kr./t
Generelt ligger eksaminerne i tidsrummet 7.30-16.00 med forskellig længde afhængig af eksamensformen.
Vagterne er alt fra 2 til 7 timer.
Da der løbende kommer flere eksaminer, vil du blive tilknyttet os som eksamensvagt, og du vil blive
kontaktet efter behov.
Har du spørgsmål i forbindelse med jobbet, kan du kontakte Katharina Jensen, RKAJ@vucroskilde.dk og tlf.
20984946
Ansøgningen sendes til : job@vucroskilde.dk . Ansøgninger modtages kun elektronisk på den givne emailadresse.
Der afvikles samtaler løbende

Om Hf og VUC Roskilde
Hf og VUC Roskilde har hovedafdeling i Læderstræde 4 – midt i Roskilde by kun få minutters gang fra
stationen. Derudover består Hf og VUC Roskilde af en afdeling i Køge.
Hf og VUC Roskilde har en god og stabil søgning og et fornuftigt økonomisk udgangspunkt. Skolen har ca
850 årskursister og knap 100 ansatte.
Værdigrundlag
VUC Roskilde lægger vægt på følgende fem værdier






Mangfoldighed: Fordi VUC ser mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, sociale og
kulturelle baggrund som en styrke.
Ligeværdighed: Vi møder fleksibelt både voksne og unge som ligeværdige voksne med et
voksenpædagogisk udgangspunkt for at lære og være
Gensidig respekt: Fordi gensidig respekt fremmer samarbejde og udvikling.
Engagement: Fordi engagement fremmer motivation og skaber nærvær, energi og mening.
Udvikling: Fordi faglig, pædagogisk og personlig udvikling sætter kursister, medarbejdere og VUC som
organisation i stand til at møde udfordringer i en globaliseret verden.

Yderligere oplysninger om Hf og VUC Roskilde kan findes på www.vucroskilde.dk

