Systemansvarlig IKT (vikariat)
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Vi søker systemansvarlig IKT i et vikariat fra 1.10.19 til 1.8.20.
Systemansvarlig IKT skal sikre en god utnyttelse av faglig pedagogisk programvare og kommunikasjonsløsninger på skolen.
Arbeidsoppgaver:
Ansvar for teknisk drift av skolens IKT-utstyr, programvare og kommunikasjonsløsninger, under dette elevmaskiner
Ha en pådriverrolle for opplæring og bruk av IKT på skolen
Yte service til lærere og elever om bruk av programvare og utstyr
Ha ansvar for oppdatering av websider og andre kommunikasjonsløsninger
Ansvar for faglig utvikling i IKT-seksjonen på skolen og eventuelle lærlinger innen fagfeltet
Bidra med fagkunnskap slik at skolen har gode løsninger og gode strategiske planer innen IKT
Vedlikeholde og videreutvikle skolens kommunikasjonsløsninger for stedsuavhengig og tidsuavhengig undervisning.
Bidra med etablering, drift og opplæring i bruk av helseteknologi i undervisningen

Kvalifikasjonskrav
Vi krever fagbrev eller relevant høgere utdanning. Kurs og sertifiseringer blir vektlagt. Vi ønsker at du erfaring fra drift av IKT og opplæring av
andre yrkesgrupper innen IKT.

Personlige egenskaper
Vi ønsker en resultatorientert, initiativrik og serviceinnstilt person i stillinga. Du må like å jobbe med ungdommer.

Vi tilbyr
Vi er en skole i utvikling og vi har et godt arbeidsmiljø og fine resultater. Vi legger vekt på at medarbeiderne våre skal trives og få utfordringer.
Lønn og betingelser etter gjeldende avtaler.
Hvis du har spørsmål om stillingen, kontakt rektor Olaug Bergset, tlf. 920 12 601 eller assisterende rektor Berit Olsen, 975 94 503.

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: 29. juli 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 Siv-Elin Hansen, 402 48 925, eller rektor Olaug Bergset, 920 12 601
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Skolen har ca 380 elever fordelt på sju utdanningsprogram. Det er to skolesteder, Storslett i Nordreisa kommune og Skjervøy. Skolen har et
nærtsamarbeid med næringsliv og forvaltning i Nord Troms.
Skolested Skjervøy har ca 80 elever og fagskolestudenter. Skolested Nordreisa har vel 300 elever. Skolen har landslinje for
langrenn og skiskyting.
Skolen er ressursskole for samisk i Troms, og tilbyr samiskundervisning til en rekke andre skoler.
Nord-Troms har en fantastisk natur og spennende kulturmiljø. Regionen er tiltakssone med virkemidler som nedskriving av studielån, lavere
skatt og høgere barnetrygd. Les mer her:
http://www.tromsfylke.no/OmTroms/%C3%98konomiskefordeleriNordTroms/tabid/1843/Default.aspx
Jobbnorge-ID: 173366, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut
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