Dramalærer
Arbeidsoppgaver
Vi har ledig 5o % vikariat som dramalærer fra 1/8-2019 til 31/12-2019
Arbeidsoppgaver
Undervise i sang
Bidra til utvikling av sangundervisningen
Bidra i kulturskolens tverrfaglige prosjekter
Bidra med formidlingskompetanse i framføringssituasjoner for elever fra andre fagområder.
Bidra i rekrutteringsarbeid og breddeprogram
Styrke samarbeidet med andre lokale aktører
Bidra i samarbeid med grunnskolen/barnehager
Arbeidstid
Ettermiddag og kveld, samt noe helg.

Kvalifikasjoner
Minimum 3 års dramautdanning fra høyskole/universitet
Søker må ha pedagogikk i fagkretsen
I tillegg til utdanning vil realkompetanse og egnethet vektlegges
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du kunne dokumentere at du har
språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Politiattest må fremvises før oppstart.
Vi søker en lærer som kan bidra til å skape et inspirerende og godt læringsmiljø for elevene og som har gode samarbeidsevner. Du må være
mål- og resultatorientert, tydelig og strukturert, og ha evne og vilje til å bygge gode relasjoner og kunne jobbe i team.

Om Moss kulturskole
Moss kulturskole har i underkant av 600 elever som får undervisning i drama, visuell kunst, dans og musikk, samt «kulturmix» for de yngre
elevene. Kulturskolen er et tilbud til barn og unge i Moss, Rygge og Våler.
Fra 1.1.2020 blir Moss og Rygge én kommune. Undervisningen foregår i lokaler ved Bytårnet skole, Fjellveien 1, Moss.
Moss kulturskole skal være en kulturell drivkraft og et lokalt ressurssenter. Kulturskolen skal ivareta et mangfold av kunst- og kulturfag, og
virksomheten skal bidra til å utvikle kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne, kreativitet, kritisk sans, kulturell og sosial kapital hos elevene.
Vi tilbyr
et inspirerende arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver, med rom for tverrfaglig samarbeid.
tilsetting på vanlige vikår
lønn etter lov- og avtaleverk
Søknadsfrist
20.6.19
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk.
Kontaktpersoner
Kultursjef / konstituert rektor Daniella van Dijk-Wennberg
Tlf 99734933 / daniella.van.dijk-wennberg@moss.kommune.no
Koordinator/rådgiver Jo Fahlstrøm mob 909 05 656.
Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Informasjon til deg som søker
Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.
Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
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Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Moss og Rygge blir én kommune i 2020
Innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Jobb i Moss!
Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så
mange.
Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.
Jobbnorge-ID: 170287, Søknadsfrist: Avsluttet
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