Fast 60 % deltidsstilling som kantineassistent
Om stillingen og arbeidsoppgaver
60 % fast stilling som kantineassistent er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen følger elevenes skoleår, det vil si at den ansatte har fri når
elevene har fri, med unntak av 3 planleggingsdager i løpet av året. Arbeidet vil bestå i blant annet produksjon og salg av mat i skolens kantine.

Kvalifikasjonskrav
Fortrinnsvis er det ønskelig med fagbrev innenfor institusjonskokkefaget, men søkere med lang relevant praksis kan også kvalifisere til
stillingen.

Personlige egenskaper
Vi ønsker å knytte til oss en løsningsorientert, samarbeidsvillig person som er motivert til å arbeide blant ungdom, og som er en tydelig
voksenmodell som kan sette grenser. Til tider kan det være hektisk, og du må kunne takle travle situasjoner og jobbe selvstendig. Personlig
egnethet vil bli vektlagt, og vi søker etter en person som er lojal mot skolens formål, ledelse, kollegaer og elever. Du må være endringsvillig og
vise ansvarlig opptreden overfor medarbeidere og elever. Vi forventer at du er med og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Skolen benytter elektronisk
informasjonssystem, og vi forventer at du har tilstrekkelig datakunnskap til å kunne bruke og å navigere i skolens informasjonsplattformer. Du
må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
Vi tilbyr lønnsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk og pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse.

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: 06.10.19
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:
For nærmere informasjon kan avdelingsleder Tommy Jakobsen kontaktes på tlf 957 05 604 eller kantineleder Tordis Solbakken på tlf
00 239/77850862.

905

Om oss
Senja videregående skole
Senja videregående skole er en sammenslått skole som består av skolestedene Finnfjordbotn og Gibostad. Skolen startet i 1914 som
landbruksskole på Gibostad, mens vi i 1946 fikk landsgymnas i Finnfjordbotn med elever fra både Nordland, Troms og Finnmark.
Vi har et bredt tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram, inkl. International Baccalaureate Diploma Programme (IB), samt de fleste
yrkesfag. IB er et globalt program med undervisning på engelsk og større faglig fordypning enn på Studieforberedende. IB tar imot elever fra
hele Nord-Norge og utlandet. Skolen har internat i Finnfjordbotn med plass til 80 elever og hybelhus for 72 elever på Gibostad.
I tillegg til studieforberedende og IB-linja tilbyr vi
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VG1 Service og samferdsel
VG2 Transport og logistikk
VG1 Teknikk og industriell produksjon
VG2 Arbeidsmaskin
VG2 Kjøretøy
VG2 Bilskade, lakk og karosseri
VG1 Naturbruk, grønt og blått
VG2 Landbruk og gartner
VG2 Ambulansefag
VG1 Restaurant og matfag
VG2 Kokk og servitørfag
VG2 Matfag
VG3AMB Påbygg
Innføringsklasse
Spesialundervisning liten gruppe
Vi har fagdag på studieforberedende, PBL på Ambulansefag, mange ungdomsbedrifter og nært samarbeid med næringslivet.
Skolens slagord er
MANGFOLD - MESTRING - SAMHOLD
Lærings- og arbeidsmiljøet skal være preget av dialog og samhandling internt og eksternt. Eleven skal være i sentrum. Eleven skal være en
aktiv deltaker, og læreren skal være inspirator, veileder og pedagog med faglig tyngde og autoritet.
Elevene trives på skolen og vi har i mange år hatt svært lite frafall. Skolesamfunnet vårt er internasjonalt. Hvert år har vi mange
utvekslingsstudenter, samt at flere på IB er internasjonale elever. Det skaper et fargerikt fellesskap.
Alle som tilsettes ved skolen, må forplikte seg i forhold til skolens pedagogiske plattform og aktivt bidra til å videreutvikle skolen.
mailto:post.senja@tromsfylke.no
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