SORSELE
KOMMUN

Vikariat SFI-lärare
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 en SFI-lärare på 50 %. SFI i Sorsele är i ett aktivt utvecklingsskede: vi finns i nya,
fräscha lokaler på Sorsele lärcentrum, vi samarbetar med andra kommunala arbetsplatser genom
ett SFI- lärlingsupplägg och vi strävar efter att utveckla flexibla undervisningsmetoder.
Arbetsuppgifter:
Undervisa elever med annat modersmål än svenska. Att tillsammans med skolans personal delta
i övrigt arbete på skolan.
Dina egenskaper:
Som pedagog är du förtrogen med skolans styr- och måldokument och rör dig fritt i datormiljö.
Vi ser gärna att du har ett naturligt driv och är glad till din natur. Du är flexibel och kan
individanpassa din undervisning. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att skapa bra
relationer till elever, kollegor och administration.
Kompetens/kvalifikationer
krav:
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska som andraspråk.
Önskemål:
Tidigare erfarenheter av undervisning på SFI är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet.
Varaktighet/arbetstid
50 %. Tidsbegränsad 2017-09-04--2017-12-31.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Alla legitimerade lärare erhåller lärarlönelyft.
Kontaktperson:
Rektor, Pia Brander, tel: 0952-143 04
Facklig företrädare:
Lärarförbundet, Anna-Karin From, tel: 070- 354 63 54 e-post: anna-karin.from@sorsele.se
Lärarnas Riksförbund, Patric Näsström, tel: 070-248 93 43 e-post: patric.nasstrom@sorsele.se
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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: SFI-lärare
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister visas upp
vid anställning.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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