Kvaløya videregående skole er en kombinert videregående skole med undervisning innenfor programområdene studiespesialisering og byggog anlegg. I tillegg har skolen en egen avdeling for elever som trenger hverdagslivstrening
Kvaløya videregående skole ligger naturskjønne omgivelser på Storelva med gode bussforbindelser til/fra Tromsø Sentrum.
Skolen har i overkant av 500 elever, med 100 ansatte som sørger for at elevene har en god skolehverdag. Det brede utdanningstilbudet gjør
skolen til en spennende arbeidsplass med gode muligheter for varierte undervisningsoppgaver, jobbe tverrfaglig og utviklende samarbeid.
Partnerskapsavtaler, samarbeid med det lokale næringslivet og satsning på entreprenørskap gjør undervisningsarbeidet virkelighetsnært.
I 2017 ble Kvaløya videregående skole valgt ut som universitetsskole, og vi har derfor et tett samarbeid med Norges Arktiske Universitet - UIT.
Mer informasjon om skolen finnes på skolens hjemmeside www.kvaloya.vgs.no

Miljøarbeider Hverdagslivstrening
Inntil 200% fast stilling som miljøarbeider på avd. for Hverdagslivstrening er ledig for snarlig tiltredelse.
Vi søker fortrinnsvis etter miljøarbeidere med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller tilsvarende. Arbeidserfaring fra
lignende arbeid vil kunne oppveie for manglende utdanning.
Det er ønskelig med erfaring/kunnskap innenfor formingsfag og tegnspråk.
Personlig egnethet, gode samarbeidseggenskaper, formidlingsevne og evne til å arbeide selvstendig og målrettet vil bli vektlagt.
Menn oppfordres til å søke.
For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk.
Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordningen. 6 måneders prøvetid er innført for stillinger i fylkeskommunen.
Miljøarbeidere følger skoleruta og avlønnes i 89%.
For tilsetting i videregående skole kreves politiattest.
Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr.
Offentlighetsloven.
Stillingen skal søkes elektronisk via link denne siden
For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med avdelingsleder Tove Daldorff Aandstad,
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