Melleruds kommun söker
Lärare till Karolinerskolan 1-3
Vår klass 1 behöver en lärare inför ht-19
Välkommen till en skola där du som pedagog får utveckla och utvecklas!
Karolinerskolan är en F-6 skola med cirka 160 elever. Skolan ligger i Dals-Rostock.
Vi har en fin miljö både ute och inne, en nyrenoverad skola samt närhet till
naturen.
Eleverna i åk 1-3 har god tillgång till Ipads och alla elever i årskurs 4-6 har en egen
Ipad och det har även ni som pedagoger.
Som lärare i åk 1 har du ett gemensamt arbetslag med andra lärare i F-3.
Vi söker lärare som brinner för att se elever utvecklas och att våga komma med
egna kreativa lösningar. Att vara med och ytterligare förbättra vår måluppfyllelse.
Kvalifikationer:
Du som söker har en lärarexamen eller godkänd adekvat kompetens som vi
bedömer likvärdig. Du ser eleven i centrum, har tydligt fokus på målen och tror på
elevens möjligheter att utvecklas. Vi söker dig som har en positiv inställning till
samarbete, är ansvarstagande och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du
tror på elevens förmåga att utvecklas och kan få eleven att känna glädje i lärandet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tillträde/omfattning/varaktighet:
Tillträde enligt överenskommelse, 100 %, tillsvidare.
Lön:
Fast månadslön. Individuell lönesättning. Ange löneanspråk.
Kontaktpersoner:
Inger Strand, rektor Karolinerskolan, telefon: 0530-180 21
inger.strand@mellerud.se
Ansökan:
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV som sänds till
Melleruds kommun, Kultur och utbildning, 464 80 Mellerud. Vi tar gärna emot
ansökan via e-post: linda.eriksson@mellerud.se
Ange referens: 2019/8 Lärare
Sista ansökningsdag: 2019-03-24
Melleruds kommun undanber sig vänligen, men bestämt, samtal från CV- och
annonsförsäljare.
Välkommen med din ansökan!
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