Melleruds kommun söker
Lärare i idrott och hälsa till åk 4-6
Nordalsskolan Mellerud
DAGS ATT BYTA ARBETSPLATS?
Välkommen till en skola där du som pedagog får utveckla och utvecklas!
Nordalsskolan är en F-6 skola med cirka 300 elever. Skolan ligger i centrala
Mellerud. Hit tar du enkelt med både bil, tåg eller buss.
Nordalsskolan är en skola på frammarsch. Vi satsar mycket på IKT och iPad som
lärverktyg i alla ämnen. Alla elever i årskurs 4-6 har en personlig Ipad och det har
även ni som pedagoger.
Nu söker vi dig som brinner för elevers hälsa och motion. Att ansvara för idrott och
hälsa som ämne för elever i åk 4-6. Du kommer att bedriva undervisningen i vår
nya sporthall och har kollegor som undervisar i samma ämne. Brinner du för att se
elever utvecklas och vågar komma med egna kreativa lösningar? Välkommen då
med din ansökan.
Skolan har en väl fungerande elevhälsa som har en nära dialog direkt ut i
verksamheten. Där kan du få handledning och stöttning med råd och konkret hjälp.
Personalen har täta fortbildningar och ett stort fokus på värdegrund och studiero. Vi
arbetar tätt i elevhantering och agerar snabbt vid behov. Du som arbetar här har
en närvarande chef som brinner för verksamheten där du som pedagog tillsammans
med eleverna blir sedda. Detta är en viktig grund för 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:
Camilla Berglöv-Hermansson, rektor Nordalsskolan, telefon: 0530-182 36 eller
0703-73 76 17, mail: camilla.berglov.hermansson@mellerud.se

Postadress: 464 80 MELLERUD. Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Plusgiro: 11 74 40-8 . Orgnr: 212 000-1488

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: 2019/10 Idrott och hälsa
Sista ansökningsdag: 2019-04-01
Melleruds kommun undanber sig vänligen, men bestämt, samtal från CV- och
annonsförsäljare.
Välkommen med din ansökan!

