ELEVASSISTENTER
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Vi har ledig 2 assistentstillinger for synshemmede elever på studiespesialisenende studieretning. Stillingene er på hhv. 85% og 30% fra
19.08.2019 og ut skoleåret 2019/2020. Stillingene følger skoleårets ferie- og fridager.
Assistentene skal fortolke synsinntrykk i skolehverdagen og fungere som skrivehjelp i timene, i tillegg må assistenten hjelpe til med forflytning
og mobilitetstrening.

Kvalifikasjonskrav
Assistentene må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha gode digitale ferdigheter. Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid med
ungdom og erfaring fra arbeid med synshemmede.

Personlige egenskaper
I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil vi i utvelgelsen legge vekt på følgende egenskaper:
Relasjonskompetanse
Kommunikasjonsferdigheter
Engasjement i fag, og elevers læringsutbytte
Samarbeidsegenskaper og fleksibilitet

Søknaden skal inneholde
Søknadsbrev og CV
Vitnemål, attester
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger
Søknadsfrist: 31.05.2019
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Intervju gjennomføres i løpet av uke 24
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: pedagogisk leder Randi Jernberg-Thune, tlf 77 78 84 21 eller pedagogisk leder Solveig
Torbergsen, tlf 77 78 84 13

Om oss
Kvaløya videregående skole er en kombinert videregående skole med undervisning innenfor programområdene studiespesialisering og byggog anlegg. I tillegg har skolen en egen avdeling for elever som trenger hverdagslivstrening
Kvaløya videregående skole ligger naturskjønne omgivelser på Storelva med gode bussforbindelser til/fra Tromsø Sentrum.
Skolen har i overkant av 500 elever, med 100 ansatte om sørger for at elevene har en god skolehverdag.
I 2017 ble Kvaløya videregående skole valgt ut som universitetsskole, og vi har derfor et tett samarbeid med Norges Arktiske Universitet - UIT.
Mer informasjon om skolen finnes på skolens hjemmeside www.kvaloya.vgs.no
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