Melleruds kommun söker Modersmålslärare i holländska och
teckenspråk
Välkommen till Melleruds kommun.
Vi har ett rikt kulturliv, ett 100-tal föreningar, skolor och förskolor väl spridda över
kommunen. Väl utbyggd kommersiell service och goda kommunikationer med buss
och tåg.
Kommunens vision:

Mellerud - en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer
och ungdomar prioriteras. Vår strategi för att nå ovanstående vision inom skolans
verksamhetsområde är att synliggöra det aktiva lärandet präglat av goda möten och
nytänkande.
Melleruds kommun söker nu modersmålslärare i holländska och teckenspråk.
Kvalifikationer:
Du som söker skall ha dokumenterade goda kunskaper i svenska språket samt lärarexamen
inom den tjänst ni söker, eller godkänd adekvat kompetens som arbetsgivare bedömer
likvärdig.
För att arbeta med oss skall du verka för Melleruds kommuns vision och förvaltningens
strategi. 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.
Arbetsbeskrivning:
Vi söker behörig modersmålslärare i holländska och teckenspråk. Undervisning sker i
åldersanpassade elevgrupper från åk 1 och upp till gymnasiet.
Undervisningen för modersmål sker efter skoldagens slut.
Tillträde/omfattning/varaktighet:
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad - timanställning fram till
juni 2021.
Övrigt:
Modersmålsundervisningen kommer att ske på flera skolor i Melleruds kommun så körkort B
är ett krav. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas in, innan tjänst skrivs på.
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Lön: Timlön. Individuell lönesättning.
Kontaktperson:
Inger Strand, rektor, 0530-180 21 (Karolinerskolan)
inger.strand@mellerud.se
Ansökan:
Ansökan med personligt brev och CV skall vara kommunen tillhanda senast 2020-12-08.
Ansökan sänds till: linda.eriksson@mellerud.se
Ange referens: 2020/50 Modersmål
Melleruds kommun verkar aktivt med att minska pappersanvändningen så ansök gärna via
e-post. Vi skickar inte tillbaka eventuella betygskopior.
Vi är en tobaksfri arbetsplats.
Vi undanber oss vänligen, men bestämt, direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen med din ansökan!
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