Assistent Husøy skole
Om stillingen
Lenvik kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi våre barn de beste mulighetene for fremtiden. Et av
grepene Lenvik kommune har tatt, er å innføre lærebrett (iPad) i fullskala på alle skolene det siste året. Hver elev og lærer har sitt personlige
lærebrett, og dette er et viktig verktøy for økt læring og motivasjon. En slik felles innføring og opplæring er vi en av få kommuner i Norge som
har gjort i dette omfang så langt.
Nord-Senjaskolene består av to virksomheter, Botnhamn skole og Husøy skole, med felles virksomhetsleder. Hver av skolene har ca 40 elever
på 1.-10. trinn og er fådelt.
Husøy er ei livskraftig bygd, med mye aktivitet. Øya ligger i naturskjønne omgivelser, med kort vei til både barnehage, skole og butikk. Det er
god kommunikasjon til Tromsø med hurtigbåt.
Ved Husøy skole søkes det etter 40 % fast stilling som assistent.

Arbeidsoppgaver
Assistent i mellomtrinnet
Oppgaver knyttet til enkeltelever og klassen

Kvalifikasjoner
Krav til formell kompetanse:
Ønskelig med fagbrev
Krav til norsk skriftlighet
Erfaring fra arbeid i skole
Personlige egenskaper
Ha evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
Være positiv og fleksibel
Vise evne til å samarbeide
Være løsningsorientert
Ha god arbeidskapasitet
Som ansatt i Lenvik kommune forventer at du jobber i tråd med våre verider som er respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert.

Vi tilbyr
Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse.
Varierte arbeidsoppgaver
Lærebrett til alle, både elever og ansatte

For stillingen gjelder
Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lover, forskrifter og avtaleverk.
Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf Opplæringsloven § 10-9.
Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og
arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Pensjonen er fra KLP.
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med virksomhetsleder Birgit Renland Johansen. Telefon 971 24149.
E-post: birgit.renland.johansen@lenvik.kommune.no
Ved tilsetting eller intervju kreves fremlagt kopier av attester og vitnemål. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke. I henhold til
offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.

Om oss
Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og
innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å bo og flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i
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nærheten av byen Finnsnes
Lenvik blir sammen med Berg, Torsken og Tranøy Senja kommune fra 2020. Den nye kommunen blir en av Norges fremste innen havbruk og
sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil få ca. 15000 innbyggere og har
mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder.
Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og
spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time.
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