Bø kommune ligger lengst vest i øyriket Vesterålen. Her bor 2640 bøfjerdinger omgitt av vakker natur med nærhet til storhavet og fjellet. Gode
levekår og et rikt næringsliv med stor fremtidstro, gjør at stadig flere etablerer seg i vår kommune. Er du initiativrik og eventyrlysten finnes det
mange muligheter, og vi har plass nok til deg også.

Rektor
Bø kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Straume skole med tiltredelse 1.8.2019. Straume skole er en 1-7 skole med
skolefritidsordning. Ved skolen er det 62 flotte elever og 17 ansatte. Ledelsesressursen er på 65 % og rektor rapporterer til etatssjef for skoleog barnehageetaten.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
Som rektor vil du ha helhetsansvar for utvikling og drift av Straume skole innenfor de fullmakter som er gitt. Det forventes at du utvikler Straume
skole i takt med nye krav og utfordringer, og at du samarbeider med aktører internt i kommunen og aktuelle eksterne aktører.
Kvalifikasjoner:
Vi søker en leder som har:
Pedagogisk utdanning med kompetanse for 1. - 7. trinn
Rektor/lederutdanning er ønskelig
Ledererfaring - fortrinnsvis som skoleleder
Erfaring med personalansvar
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk språk
Gode IT-kunnskaper
Personlig egnethet vektlegges.
Personlige egenskaper:
Vi søker en leder som:
har fokus på skoleutvikling
har gode relasjonelle ferdigheter
er selvstendig, tar initiativ og har gjennomføringskraft
jobber strategisk, systematisk og langsiktig
er engasjert, modig og åpen for nytenkning
er visjonær og har høye ambisjoner på egne- og skolens vegne
står opp for elevene, personalet og det arbeid som gjøres på skolen.
Vi tilbyr:
et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi legger vekt på fag- og teamsamarbeid
en engasjert foreldregruppe
varierte og spennende arbeidsoppgaver
en skole med flotte uteområder for elevene
lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
pliktig medlemsskap i Statens Pensjonskasse
en kommune som har barn og unge som satningsområde.
Annet:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf.
Opplæringslovens § 10-9 (skal ikke vedlegges søknaden). Dokumantasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i
forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.
For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan
bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetslovens § 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell
behandling må begrunnes.
For spørsmål, ta kontakt med skole- og barnehagesjef Hans Kristian Pettersen på tlf. 47 85 91 06, eller på e-postadresse:
hans.kristian.pettersen@boe.kommune.no. Mer informasjon om Bø kommune finner du på vår hjemmeside www.boe.kommune.no.
Er dette en interessant jobb for seg, søker du elektronisk på www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 8.februar 2019.
Bø kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
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