Kommunen har ca. 6.000 innbyggere med sentral beliggenhet 2 mil sør for Trondheim sentrum. Kommunen ønsker å knytte til seg kreative og
positive medarbeidere med endringsvilje.
Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt sammenslåing og er kommet godt i gang med prosessen. Ny kommune skal være virksom fra 1.
januar 2020.
Besøk oss gjerne på www.klabu.kommune.no.

Ledig vikariat - Undervisningsstillinger
Sørborgen og Tanem skole har ledige totalt 3 lærervikariat.
Sørborgen skole har ledig 2 lærervikariat for perioden 01.02.2019 - 31.07.2019.
Og ved Tanem skole er det ledig 1 lærervikariat for perioden 20.03.2019 - 23.01.2020
Sørborgen og Tanem skole er barneskolene i Klæbu kommune for 1.-7. trinn
Sørborgen skole har 420 elever. Skolens visjon er «Vennskap, mestring og læring.» Skolen legger stor innsats i at alle barn skal ha et godt
skolemiljø. Skolen har faglig fokus på skriving i alle fag, og vurdering for læring med vekt på elevinvolvering. Vi søker godt kvalifiserte lærere
som er ambisiøse på elevenes vegne, jobber målrettet og systematisk, og takler en hektisk hverdag.
Tanem skole har i dag 235 elever og en bemanningsramme på 28 årsverk inklusiv SFO. Skolen legger stor vekt på å skal være en trygg,
forutsigbar og læringsfremmende skole, der elever og skolens ansatte spiller på lag og bidrar til et optimalt læringsmiljø. Skolen er også opptatt
av fysisk aktivitet og bruker tilliggende områder til aktive utedager.
Kompetansekrav
Utdanning som grunnskolelærer 1. - 7. eller 5.-10.
Spesialpedagogikk er ønskelig
Erfaring fra skole er en fordel.
Personlige egenskaper
Vi søker en utadvendt og robust person med glimt i øyet, som har evne til å skape gode relasjoner med elever og voksne, og er fleksibel, raus
og teamorientert.
Andre krav
For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillingene, ber vi søker om å opplyse dette i søknaden.
Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder framlegges av den som får tilbud om stilling og før tilsettingsdato kan avtales.
Vi tilbyr
Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til hovedtariffavtale og kommunens lønnspolitiske retningslinjer
Offentlig pensjons- og forsikringsvilkår i henhold til Hovedtariffavtalen
For nærmere informasjon om stillingene tas kontakt med:
Sørborgen skole, enhetsleder/rektor Britt Akslen, tlf. 936 42 127
Tanem skole, enhetsleder/rektor Grete Nyheim tlf. 483 31 006
Søknadsfrist innen 4.2.2019.
Jobbnorge-ID: 163532, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått ut

Utlysningstekst (163532).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 18. september 2019 kl. 22:35

Side 1 / 1

