Filipstad är en småstad (ca 10 500 inv.) med anor från 1600-talet, centralt belägen
mellan Stockholm, Göteborg och Oslo. I Filipstad möter Du en lugn miljö och en vacker
natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl
kulturella som sportaktiviteter. 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.
Filipstads kommun, Frivilliga Skolformer har tio nationella program,
introduktionsprogram IM och gymnasiesärskola på Spångbergsgymnasiet. I
verksamheten ingår även vuxenutbildning såsom grundvux, särvux, SFI och
uppdragsutbildning.

Vuxenutbildningen söker SFI-lärare för kvällsundervisning
2 platser.
Arbetsuppgifter:
Vill du vara med och bygga upp kvällsundervisningen i SFI? Vi behöver öka flexibiliteten
för våra SFI-elever. Nu söker vi dig som kan jobba sen eftermiddag och kväll några
dagar i veckan.
Du är en trygg person. Du skapar strukturer omkring dig. Du har förmåga att se frågor
ur ett strategiskt perspektiv, samt har helhetssyn. Tänker nytt, omprövar och finner
lösningar. Du kan på ett positivt sätt utmana kollegor i pedagogiska diskussioner. Ditt
arbete grundas på ömsesidig respekt, så att samarbete skapas. Din förmåga och vilja att
använda digital teknik är mycket god.
Du kan ge tydliga exempel hur du arbetar med inkludering. Du kan också beskriva hur
du arbetar med att få eleverna att känna sig trygga och hur eleverna får inflytande på
undervisningen.
Kvalifikation:
Lärarlegitimation. Meriterade är behörighet i Svenska som andraspråk.
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.
Övriga frågor
Övriga upplysningar lämnas av rektor Peter Ramqvist tel. 073-329 07 33
Arbetstid/Varaktighet
Semestertjänst, Heltid/deltid 50-100%, För tillsvidareanställning krävs behörighet i Svenska
som andraspråk. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdag 2017-08-27
Vi tar emot ansökan via epost: peter.ramqvist@filipstad.se
Välkommen med din ansökan!

