
Akutera Healthcares Aftenskole
Vi ved der er et behov for øget livskvalitet i Danmark, derfor søger vi kompetente 
undervisere til opgaven.

AHCA er en aftenskole som udbyder holdundervisning i hele Århus Kommune.
Vi ønsker at udvide vores tilbud indenfor holdundervisning og søger derfor ildsjæle, som 
brænder for holdundervisning som f.eks. yoga, bevægelse, fysisk træning, 
smerteundervisning, stresshåndtering osv. 

Vores primære målgruppe er mennesker, som ønsker at forebygge eller reducere stress 
og/eller smerter. Akutera Health Care´s aftenskole har fokus på, at forbedre den enkeltes 
livsstil. Tænk bredt, tænk kreativt og vær fri til at byde ind med den undervisning, som lige 
netop du brænder for. 

AHCA ligger vægt på de psykomotoriske værdier og prioriterer derfor undervisning, som 
foregår ud fra en helhedsorienteret tilgang til mennesket. Den bio-psyko-sociale tilgang, 
som erkender sammenhængen imellem de tre kerneelementer i det holistiske 
menneskesyn, er for os afgørende overvejelser du bør have med i din planlægning. Der 
ligges derfor vægt på, at vores undervisning både kan skabe fysisk og psykisk velvære.

Da du kommer til at arbejde med mennesker i forandring, er det yderst vigtigt, at du er 
pligtopfyldende og mødestabil. 

Vi ved, at du som underviser vil have størst succes med dine hold, hvis du selv er synligt 
aktiv i formidlingen. Dette hjælper vi dig naturligvis med. 

Aftenskolen fungerer som en aktiv forening med indflydelse fra vores deltagere og 
undervisere. Vi er godkendt af Århus Kommune og medlem af Dansk Oplysningsforbund. 

Vores medlemsskab ved DOF sikre dig en attraktiv løn (pt. ca 315.-), forsikring samt 
medlemsfordele i form af kurser og uddannelser. Vi forventer, at du tilmelder dig som 
medlem af AHC´s Aftenskole, pris 75.-/pr. år. 

Din ansøgning sender du til os ved, at udfylde den skabelon som du finder ovenfor dette. 

Vi glæder os til, at byde dig velkommen i Aftenskolen, som både underviser dag, aften og i 
weekenderne.
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