
Fritidspedagog sökes till Norra skolan i

Oskarshamn 

 

Arbetsplatsbeskrivning 
Hos oss på Oskarshamns kommun får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Oskarshamns kommun utsågs 2016 till en

av de 50 mest spännande arbetsgivarna inom offentlig sektor.  Det är våra egna medarbetare som har gett oss högt betyg,

framför allt för att vi har kreativ arbetsmiljö med spännande och meningsfulla jobb. Vi får också högt betyg för att vi är goda

kollegor som skapar trivsel på arbetsplatsen.

 

Oskarshamn har ett urstarkt näringsliv med energifokus, ett fantastiskt kust- och inland och ett rikt kultur- och fritidsliv.

 

 

Att arbeta som lärare i fritidshem innebär att du ingår i ett arbetslag där ert gemensamma mål är att ansvara för elevens

välbefinnande och utveckling under dagen. Tillsammans arbetar vi mot förvaltningens gemensamma mål: Ett gott liv! 
  

Arbetsbeskrivning 
Som lärare i fritidshem på Norra skolan, fritidshemmet Viggen i det här fallet, kommer du att ingå i ett arbetslag med

härliga kompetenta kollegor och tillsammans arbetar ni utifrån läroplanen.  Att se varje barn, uppmärksamma det och ta

tillvara på varje individs möjligheter och behov är något som vi eftersträvar och jobbar för. Vår verksamhet växer och vi

hoppas och tror att du vill vara med och växa tillsammans med oss.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning och tas i anspråk under förutsättning att det inte finns övertalighet/ omplacering och att

du har rätt behörighet för tjänsten.
  

Kvalifikationer 
 

I första hand söker vi dig som är fritidspedagog eller grundlärare med inriktning mot fritidshem.  Du som just nu studerar

eller som har erfarenhet av att arbeta på fritidshem kan också bli aktuell för en anställning hos oss.

För att kunna bli tillsvidareanställd krävs det att du är behörig och kan uppvisa en examen.

 

Du har en god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är duktig

på att planera och genomför ditt arbete med ett inkluderande förhållningssätt.

Tydlig, strukturerad och intresserad av att nå barnen för att de ska få en bra vistelse på sitt fritidshem är några andra

viktiga ingredienser anser vi.

 

Vi lägger givetvis stor vikt vid den personliga lämpligheten.

 

Till intervjun vill vi att du har med dig utbildningsbevis och din lärarlegitimation om du har en sådan. För att sedan kunna bli

aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret. ”För arbete inom skola eller

förskola”. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

 

Löpande rekrytering kan komma att ske så vänta inte med din ansökan.
 

Ingen erfarenhet krävs.
  

Anställningens omfattning



Anställningsform: Tillsvidareanställning
 

Omfattning: Heltid
 

Tillträde: 2017-01-09
  

Ansökan 
Ansök senast: 2016-12-01
 

Referensnummer: A627998
 

Göra en digital ansökan via denna länk. 

Anställning 
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
 
  

Kontakt 
Kontaktperson Facklig företrädare
Thomas Gustavsson Tomas Kvarnström

Rektor Norra skolan Lärarförbundet

0491-76 44 62 0491-76 40 95

thomas.gustavsson@oskarsham

n.se

tomas.kvarnstrom@skola.oskars

hamn.se

 

Övrigt 
Vi har rökfri arbetstid.

Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
 

http://www.oskarshamn.se
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