Om oss
Breivang videregående skole holder til i et arkitektonisk spennende skolebygg tilpasset tidas krav til læringsmåter og læringsarenaer.
Utgangspunktet for bygget har vært skolens pedagogiske plattform som blant annet legger opp til elevaktive arbeidsmåter, teamarbeid og
åpenhet. Skolen har tilbud innenfor utdanningsprogrammene service og samferdsel, design og håndverk, studieforberedende kunst, design og
arkitektur og studieforberedende medier og kommunikasjon.
Skolens motto er «Vi møtes - vi lærer - vi fullfører» og bygger på våre verdier inkluderende, engasjerende og utfordrende.
Skolen er organisert i tverrfaglige team og teamene skal bidra til at Breivang utvikles som en lærende organisasjon, med fokus på helhetlig
læring og godt arbeidsmiljø for ca. 350 elever og 80 ansatte. Vår pedagogiske plattform beskriver hva vi skal ha fokus på innenfor vår
framtidsretta skole, lærende organisasjon, vårt gode miljø og vår gode læringsøkt. Vi er opptatt av å sikre stor grad av elevmedvirkning i
læringsarbeidet, satser på skole-hjemsamarbeidet og er en av fylkets tre universitetsskoler knyttet opp mot UIT-Norges arktiske universitet.

Pedagogisk avdelingsleder
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Vi søker en utviklingsorienterte pedagogisk avdelingsleder i 100 % fast stilling på programområdet Service- og Samferdsel. Tiltredelse fra 2.
september 2019.
Stillingen utgjør 100% ledelse, men kan ved behov også pålegges undervisning som en del av stillingen.
Arbeidsoppgaver og ansvar:
Lede og utvikle skolen som en lærende organisasjon
Personal - og oppfølgingsansvar for et eller flere av skolens pedagogiske tverrfaglige team. Oppfølgingsansvaret gjelder pedagogisk
utviklingsarbeid, herunder elevenes læringsmiljø og resultat og teamenes prosessutvikling.
Medlem av skolens ressursteam og leder for et av ressursteamenes tre underteam; TPO team (tilpasset opplæring), psykososialt team og
minoritetsspråklig team.
Ivareta å videreutvikle samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv.
Stabsoppgaver fordeles i lederteamet etter kompetanse og interesse.
Søker må også være åpen for en eventuell omorganisering av skolen, skolens ledelse og ansvarsområder.
For næmere infoamsjon om skolen og programområdet Service- og samferdsel se skolen hjemmeside: www.breivang.vgs.no

Kvalifikasjonskrav
Krav til relevant faglig og pedagogisk utdanning fra universitet/høgskole for undervisning i videregående skole
Gode digitale ferdigheter
Strukturert og systematisk
Det er ønskelig med:
Relevant utdanning innenfor ledelse
Ledererfaring
Kjennskap til fag- og yrkesopplæring i videregående skole
Erfaring/utdanning innenfor spesial- og sosialpedagogikk
Erfaring med ledelse av kollektive utviklingsprosesser i kollegiet
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Vi søker deg som:
Har fokus på ledelse og helhetstenking
Leder arbeidet med elevens behov og utvikling i sentrum
Har en inkluderende lederstil og høy grad av bevissthet rundt utøvelse av personalledelse og tilrettelegging av ressurser
Er utviklingsorientert og endringsvillig
Har god gjennomføringskraft
Har evne til å praktisere distribuert ledelse (tverrfaglig team), som bidrar til at medarbeiderne ansvarliggjøres
Har gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet

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: 28.07.2019
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
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ass.rektor Bente Killie på 77 78 85 43,
eller rektor Kristin Halvorsen, tlf 77 78 85 00/97 53 59 79.
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