Undervisningsstillinger i programfag Restaurant
og matfag
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Skolen utlyser 1 vikariat fra 01.08.2019
Vg1 Restaurant og matfag

Kvalifikasjonskrav
Undervisningskompetanse i faget.
Erfaring med spesialundervisning ønskelig
Viser til forskrift i opplæringsloven §14-4 når det gjelder krav til kompetanse

Personlige egenskaper
Ishavsbyen vgs. søker medarbeidere som har evne til å bygge relasjoner, er gode formidlere, og utøver tydelig klasseledelse. Du må være
motivert til å arbeide med ungdommer, og være en tydelig voksen rollemodell.
Du må ha gode samarbeidsegenskaper, og være lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Skolen er stadig under endring, og du
må være endringsvillig, og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Ishavsbyen vgs. er en fremtidsrettet skole som samarbeider med næringsliv og samfunn. Skolen bidrar med å utdanne fremtidige fagarbeidere
til arbeidslivet og det maritime miljøet. Gjennom tilpasset opplæring skal alle oppleve god faglig og personlig utvikling. Ved Ishavsbyen vgs. skal
elever og medarbeidere oppleve mestring i læringsarbeidet, og i arbeidsoppgavene og i møtet med hverandre.
Skolens arbeid skal bygges på samhandling, respekt, omtanke, hjelp og veiledning. Ishavsbyen vgs. ønsker å bidra til fagkompetanse for
fremtiden.
Skolens visjon er "Se og bli sett". Det er viktig for oss at alle i skolen skal ha et godt miljø som fremmer læring og mestring.
Ishavsbyen vgs. arbeider etter Samspill for læring, som er strategiplan for alle videregående skoler i Troms fylke.
Den vektlegger følgende satsningsområder: kvalitet og samspill, arbeids- og læringsmiljø.

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: 10.06.2019
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
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 skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Erik K. Jæger erik.kjellman.jaeger@tromsfylke.no tlf. 77788883/95800915
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Om oss
Ishavsbyen vgs skolested Breivika
Breiviklia 1
9019 TROMSØ
Ishavsbyen skolested Breiivka er en yrkesfagskole med Vg3 påbygging studieforberedende, ca 190 ansatte og ca 900 elever, fordelt på
videregående opplæring, teknisk fagskole, studieverksted for voksende og undervisning i fengsel. Skolen ligger sentralt på Tromsøya, i
Breivika, med universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge som nærmeste nabo. Skolen har nye og moderne lokaler etter ombygging og
utvidelse i 2005. Undervisningen er organisert etter teamorganisering. Vår visjon er «Se og bli sett» og slag ord: «Fagkunnskap for fremtida».
Jobbnorge-ID: 171460, Søknadsfrist: Løpende
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