SORSELE
KOMMUN

Fritidspedagog, Sorsele
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan
erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter
att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse
finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och
enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela
kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Vi söker nu fritidspedagoger, på 80-100 %, på Vindelälvsskolan i Sorsele. I tjänsterna ingår
enligt styrdokumenten samarbete mellan fritids och skola. Därför kan delar av tjänsten göras
i F-6.
Arbetsuppgifter:
Tillsammans med kollegorna i arbetslaget har du som fritidspedagog huvudansvar för den
pedagogiska verksamheten på fritidshemmet utifrån läroplans uppdrag. I arbetet ingår
planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering av verksamheten
enligt beslutade mål och riktlinjer. I tjänsten kan även ingå att arbeta i klass i F-6.
Dina egenskaper:
Du skapar goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Du har lätt för att
skapa ordning och reda. Du organiserar för trivsel och trygghet. Du är flexibel och förstår
föränderligheten i fritidsverksamheten som något utmanande och spännande. Du har alltid
elevernas bästa i fokus.
Kompetens/kvalifikationer krav:
Du är fritidspedagog/legitimerad fritidslärare. Gärna med behörighet i F-6 i något skolämne.
önskemål:
Det är meriterande om du är behörig i ett eller flera skolämnen. Du är bekväm med digitala
verktyg
Varaktighet/arbetstid:
80-100% Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Alla legitimerade lärare erhåller ett lärarlönelyft.
Kontaktperson:
Rektor, Anita Brännlund, tel: 0952-142 41
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Facklig företrädare:
Lärarförbundet, Anna-Karin From, tel: 070-354 63 54 e-post: anna-karin.from@sorsele.se

Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post:
bou@sorsele.se senast 2017-03-26. Löpande rekrytering tillämpas
Märk din ansökan med: Fritidspedagog Vindelälvsskolan
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas
vid anställning.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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