Melleruds kommun söker
Kurator till Nordalsskolan
Arbetsuppgifter
Som skolkurator arbetar du förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa,
lärande och utveckling. Vi söker därför nu en kurator som kommer ha var sin placering på
Nordalsskolan. Kuratorn kommer att ha ansvar för ca 310 elever. Skolkurators arbete är
direkt riktat till elever eller indirekt via lärare för att stödja enskild elev eller övergripande
och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Du
kommer även ha en viktig roll i vår elevhälsogrupp.
Exempel på förebyggande och hälsofrämjande arbetsuppgifter på organisations-, grupp- och
individnivå:
• Erbjuda råd och stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal till elev.
• Bidra med social kompetens i elevhälsomöten.
• Bidra med psykosocial kompetens i skolans kris- och katastrofberedskap.
• Utföra sociala kartläggningar och utredningar
• Delta i värdegrundsarbetet t.ex. arbete mot diskriminering och kränkande behandling,
• Erbjuda rådgivande samtal till vårdnadshavare
• Handledning/konsultation till skolpersonal
Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionom eller socialpedagogutbildning eller utbildning som kan
bedömas likvärdig. Har du tidigare erfarenhet som skolkurator är detta meriterande. Stor
vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, såsom social kompetens, flexibilitet
och samarbetsförmåga då du kommer samarbeta mellan skolorna.
Tillträdesdag/varaktighet/omfattning
2019-08-15 eller enligt ök. Tillsvidare, 75%
Lön
Månadslön. Individuell lönesättning.
Kontaktpersoner
Camilla Berglöv-Hermansson rektor Nordalsskolan 0530-18236
Camilla.berglov.hermanson@mellerud.se
Anders Pettersson, förvaltningschef, 070-970 49 11, 0530-181 16,
anders.pettersson@mellerud.se
Ansökan

Ansökan i form av personligt brev och CV sänds till Melleruds kommun, Kultur- och
utbildning, 464 80 Mellerud. Vi tar gärna emot ansökan via e-post:
linda.eriksson@mellerud.se
Sista ansökningsdag: 2019-04-01
Ange referensnummer: 2019/11 Kurator
Vi undanber oss vänligen, men bestämt, direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan!
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