Vuxenutbildningen söker Resturanglärare/Kocklärare, Filipstad!
Filipstad i östra Värmland har ca 10 500 invånare. Här har du nära till natur och friluftsliv och
också till kultur, sevärdheter och fartfyllda evenemang. Filipstads kommun är en stor
arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel
genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter.
Vill du vara med och bygga upp ett nytt yrkesprogram för vuxna? Vi behöver öka flexibiliteten
för våra elever genom att erbjuda studier sen eftermiddag och kväll. Nu söker vi dig som har
erfarenhet från branschen och kan tänka dig jobba sen eftermiddag och kväll. Är du
intresserad av att få veta mer om vad det innebär att arbeta som yrkeslärare? Då ska du söka
till oss!
Vi välkomnar dig till en organisation som har en bred erfarenhet av yrkesprogram och som ger
dig stöd att ta rollen som yrkeslärare. Arbetar du idag som yrkeslärare och vill fortsätta
utveckla din yrkesroll, så uppmuntrar vi gärna vidare studier inom vuxenpedagogik.
Under 2018 kommer vuxenutbildningen att erbjuda Vux lärare kompetensutveckling i
specialpedagogik och svenska som andra språk genom samverkan med RUC/Karlstads
universitet.
Vi söker dig som har erfarenhet eller arbetar inom branschen och har förmåga och vilja att
dela med dig av dina yrkeskunskaper. I samråd med rektor har du möjligheter att själv
påverka upplägget av utbildningen.
Arbetsuppgifter: Du kommer arbeta med skolförlagd undervisning, yrkesvux och lärlingsvux.
Du kommer få arbeta fram nya arbetssätt där eleven ska kunna kombinera grundvux,
gymnasievux och yrkesämnen.
För att vara aktuell för tjänsten ska du vilja arbeta efter vuxenutbildningens vision som
innebär att du tar ett tydligt ansvar, har en god serviceanda och en vilja att bidra till
utveckling. Du är nyfiken och ser olikheter som möjligheter.
Meriterade är behörig yrkeslärare, erfarenheter av yrkesvux, lärlingsutbildning.
Det finns ett lokalt arbetstidsavtal som är förmånligt för semesteranställda lärare inom
vuxenutbildningen i Filipstad. Avtalet är en mix av semestertjänst och ferieanställning. Vilket
innebär förtroendetid mellan jul och nyår, fem förtroende timmar per vecka och tio extra
kompdagar under ett kalenderår.
Övriga upplysningar lämnas av rektor Peter Ramqvist tel. 073-329 07 33
Arbetstid/Varaktighet
Semestertjänst, tillsvidare, Heltid/deltid 50-100%. Tillträde enligt överenskommelse. För
tillsvidare anställning krävs att du är legitimerad lärare eller har goda pedagogiska kunskaper.
Tjänsten kommer tillsättas om erforderliga beslut fattas.
Ansökan
Sista ansökningsdag 2017-09-17. Vi tar emot ansökan via epost: peter.ramqvist@filipstad.se
Välkommen med din ansökan!

