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Vikariat Bibliotekarie till Sorsele på 100 %
Tid :2017-08-31 till 2017-12-31

Sorsele kommun
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
Sorsele bibliotek består av huvudbibliotek i Sorsele och två filialer i Ammarnäs samt i Gargnäs!
Huvudbiblioteket är ett integrerat Folkbibliotek samt Skolbibliotek med grundskola F-9 och ett
lärcentrum med SFI. På huvudbiblioteket arbetar två personer.
Vi söker nu en bibliotekarie med inriktning skola- barn till biblioteket i Sorsele. Huvuduppdraget
ligger inom skola där man arbetar med barn – och ungdomar samt vuxna. Skolbibliotekets
verksamhet i Sorsele kommun utgår från den definition av skolbibliotek som Skolverket
använder. Enligt den ska skolbiblioteket vara:” en gemensam och ordnad resurs av medier och
information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. ”
Arbetsuppgifter:
Du har ett strukturerat arbetssätt och ska arbeta läsfrämjande såväl under skoltid som på
barnens fritid. Individuella samtal samt dialog med större elevgrupper är vanligt
förekommande uppgifter. Du möter barn i alla åldrar, föräldrar och har kontakt och samarbete
med lärare. I tjänsten ingår medieöversyn och medieurval och du ansvarar för bibliotekets
inköp av barn- och skolmedier. Du samverkar med förskola, skola. Du ansvarar för planering
och genomförande av kulturarrangemang för barn och unga under skoltid tillsammans med
Kulturen på Folkets Hus. I tjänsten ingår även traditionella arbetsuppgifter som exempelvis
tjänstgöring i låne- och informationsdisk
Under perioden tror vi att du kommer trivas extra bra hos oss om du brinner för att arbeta:
- Språkutvecklande och läsfrämjande, i samarbete med andra och med bland annat kultur som
verktyg.
- Stödjande, för att elever ska nå kunskapsmålen så som de uttrycks i läroplanen.

Utbildning/erfarenhet:
Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig utbildning. Stor vikt
kommer att läggas vid personlig lämplighet, och vi ser gärna att du har tidigare vana av arbete
som barn- och skolbibliotekarie.
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Personliga egenskaper:
Du älskar människor, och framförallt att arbeta pedagogiskt med barn och ungdomar. Vi
arbetar aktivt med värdskap och bemötandefrågor, därför ser vi gärna att detta faller sig
naturligt för dig med särskild hänsyn till bibliotekets prioriterade målgrupper. Du tar egna
initiativ, är kreativ, engagerad, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga och vilja
att vara med i arbetet att positionera och utveckla verksamheten tillsammans med dina
kollegor.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Övrigt: B- Körkort är önskvärt. Samarbetet med andra kommuner inom V8 medför en del
resor.
Kontakt: Bibliotek: Gunvor Eklund 0952-14320
Fritid- och Kulturchef Pär Röckner, 070-200 39 59
Fackligt : Vision Pär Röckner 070-200 39 59
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:
kommun@sorsele.se senast 15/06-2017. Fel! Bokmärket är inte definierat.
Märk din ansökan med: Barn- Skolbibliotek.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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