SORSELE
KOMMUN

Studie- och yrkesvägledare, SYV
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.
Utbildningsverksamheten söker nu en SYV, studie och yrkesvägledare, på 50 %, vikariat.
Arbetsuppgifter:
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att vara ett stöd i elevernas skolgång och ge
eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor och att genomföra sina val av studier och yrken.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge oberoende vägledning till kommunens invånare.
Övriga förekommande arbetsuppgifter; ge information till nyanlända, skapa individuella
studieplaner, uppsökande verksamhet samt samarbete med övrig personal i grundskola,
gymnasieskola och Komvux under arbetsledning av rektor.
Dina egenskaper:
Som person är du initiativrik och har ett stort engagemang för att informera och vägleda utifrån
ett professionellt förhållningssätt. Du är positiv och utåtriktad samt har god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kompetens/kvalifikationer Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen.
Varaktighet/arbetstid:
Vikariat på 50 %, ev mer. Tillträde snarast till och med 2017-12-31, ev med förlängning.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
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
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
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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: SYV
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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