Om oss
Kongsbakken videregående skole
Postboks 355
9254 TROMSØ

Kongsbakken videregående skole ligger i sentrum av Tromsø og er en studieforberedende skole som inneværende år har ca 140
medarbeidere og ca 700 elever fordelt på utdanningsprogrammene Studiespesialisering og Musikk, dans og drama. Skolen har også
voksenopplæring og en avdeling i Murmansk for ti norske og ti russiske elever på vg3.

Kongsbakken er en skole i utvikling, og vi kan tilby elevene stor valgfrihet og fordypning i fagene. Med skolens visjon «Faglig glede og personlig
vekst» ønsker vi å rette fokus mot det pedagogiske arbeidet i klasserommet, tett faglig samarbeid mellom lærerne, lærerens rolle og relasjon til
elevene og elevenes læring
og utvikling.

På Kongsbakken er vi opptatt av faglig samarbeid og har en teknologi- og forskerklasse på hvert trinn med fokus på realfag. Høsten 2018
starter vi opp med en internasjonal klasse der samfunnsfag og språk står i sentrum. I Troms og Finnmark er vi den eneste skolen med disse
tilbudene.
Vi er den eneste videregående skolen i Nord-Norge som har faglig fordypning innen både musikk, dans og drama, noe som gjør at vi har en
sterk tverrfaglig kompetanse. Elevene får estetisk kompetanse i tillegg til generell studiekompetanse.

Mer informasjon om skolen finnes på skolens hjemmeside www.kongsbakken.vgs.no

Systemansvarlig
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Vi søker etter systemansvarlig IT i 100% fast stilling fra 1.8.2019 med følgende arbeidsoppgaver:
Førstelinjesupport for ansatte og elever.
Feilsøking, feilretting, vedlikehold, installasjon og konfigurering av IT og AV-utstyr.
Bistå ved eksamensavvikling.
Andre relaterte oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav
Fagbrev innen IT.
Erfaring fra drift og brukerstøtte er en fordel.
Gode norsk- og engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper
Den vi søker:
har gode kommunikasjonsferdigheter
er løsningsorientert og utpreget serviceinnstilt
er god lagspiller og samtidig selvdrevet og initiativrik
er grundig og ansvarsfull

Vi tilbyr
Lønn etter lønnstige for fagarbeider.
Godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag.
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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: 21.6.2019
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/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:
Avdelingsleder Ole Johan Tennvassås tlf 776 47 308 eller assisterende rektor Turid Furumo tlf 776 47 306
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