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.
Vuxenutbildningen i Filipstad söker lärare till särskild utbildning för vuxna
100%
Filipstads kommun, Frivilliga Skolformer har tio nationella program,
introduktionsprogram IM och gymnasiesärskola. I verksamheten ingår även
vuxenutbildning såsom grundvux, gymnasievux, särvux, SFI och uppdragsutbildning.
Totalt går ca 800 elever på skolan varav 400 är elever inom vuxenutbildningen.
Särvux i Filipstad söker nu en lärare med specialpedagogisk kompetens och erfarenhet
av lågaffektivt bemötande. Du arbetar i arbetslag tillsammans med andra pedagoger. Du
planerar verksamheten med dem som finns i arbetslaget. Du dokumenterar och följer
upp elevernas utveckling vad gäller kunskap och sociala förmågor.
Du har en speciallärarexamen med behörighet att undervisa på särskola. Du är van att
arbeta med elever med olika funktionshinder, både utvecklingsstörning och
neuropsykiatriska funktionshinder. Du har ett bra bemötande som hjälper eleverna till
självständighet. Du har lätt för att samarbeta och har erfarenhet av arbete i arbetslag.
Du som är behörig lärare med intresse för att arbeta på särskola och som vill
vidareutbilda dig är intressant för anställning.
Meriterande:
 Speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.
 Legitimerad lärare med specialpedagogisk kompetens.
Hos oss på vuxenutbildningen i Filipstad arbetar vi med visionen att vi alla tar tydligt
ansvar och har en god serviceanda. Tillsammans vill vi bidra till utveckling. Vi är nyfikna
och förstår att olikheter är källan till möjligheter! Vi tänker nytt, omprövar och utmanar
varandra i pedagogiska frågor i en positiv anda. Detta för att komma framåt och för att
få eleverna att känna sig trygga hos oss. Vill du vara med i vårt arbete framåt? Då ska
du söka
Övriga frågor
Övriga upplysningar lämnas av rektor Peter Ramqvist tel. 073-329 07 33
Arbetstid/Varaktighet
Semestertjänst, Heltid 100%, För tillsvidareanställning krävs lärarlegitimation. Tillträde
enligt överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdag 2017-07-30. Vi tar emot ansökan via epost:
peter.ramqvist@filipstad.se
Välkommen med din ansökan!

