Vevelstad kommune | Stillingsutlysning fagarbeider

Fagarbeider
Ledig stilling i Vevelstad kommune
Vevelstad kommune fyller flere roller – vi er både tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og
forvaltningsorgan og har dermed stor påvirkning på innbyggernes hverdag.
Den viktigste oppgaven vi har er å sørge for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som
barnehage, skolegang, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og helsetjenester. Bosetningen er spredt,
og en del av befolkningen er bosatt ved administrasjonssenteret Vevelstad.
Ved Vevelstad sentralskole vil det skoleåret 22/23 bli ledig ett 90% årsvikariat som fagarbeider.

Vår visjon er at
All utvikling i Vevelstad kommune skal være forankret i FNs bærekraftsmål

Arbeidsoppgaver:
•

•

Oppfølging av enkeltelev(er) etter behov, små grupper og støtte i klasser, samt SFO. Det kan
tilkomme andre oppgaver med relevans for jobben.
Tett samarbeid med kontaktlærere, faglærere og andre ansatte.

Kvalifikasjoner
•
•
•
•

For tilsetting i stilling som fagarbeider stilles det krav om fagbrev i barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
Ønskelig med erfaring fra skole.
God digital kompetanse.
Må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper
•
•
•
•
•
•

Engasjement for barn som trenger noe ekstra.
Vi ser etter deg som er positiv, fleksibel, tåler uforutsigbarhet og er lett å engasjere.
Raus og romslig i pressede situasjoner.
Robust, til tider tungt arbeid. Du må være rusta for det.
Du er en trygg og tydelig voksen som er god på relasjonsbygging og kan sette grenser.
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:
•
•
•
•

En spennende og engasjerende jobb på en fådelt skole der glede, kreativitet, mangfold og
mestring er i fokus.
En givende jobb der du er med og bidrar til at elever med hjelpebehov opplever mestring,
tilhørighet og glede i skole og SFO.
Tilsetting skjer på de vilkår og plikter som går frem av utlysningen, gjeldende lover,
reglementer og tariffavtaler.
Lønns og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk.

Generell informasjon
For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende
politiattest framlegges. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort
selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin
anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.

Søknad med CV og referanser sendes til post@vevelstad.kommune.no
Søknadsfristen på stillingen er 31.07.2022
For mer informasjon, ta kontakt med
vikarierende rektor Hallstein Grendstad
hallstein.grendstad@vevelstadskolen.no
tlf. 90232913

