Vi söker personal till
Olympicaskolan i Håksberg
Den 19 augusti 2019 öppnar vi dörren till elever från
förskoleklass till årskurs 6.
Vill du komplettera arbetslaget på Olympicaskolan i
Håksberg?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att
undervisa elever i målgruppen F-6 och vill arbeta med
vår rörelseprofil.
Möjligheten att kombinera tjänsten med olika ämnesbehörigheter finns.
Kort om Olympicaskolan
Olympica bedriver förskole- och grundskoleverksamhet
på ett antal orter i Dalarna. Olympicaskolan i Håksberg
kommer att öppna upp sina dörrar för elever som går i
förskoleklass till och med årskurs 6 med start höstterminen 2019. Vi står för god kvalitet, vi strävar alltid efter
att våra elever ska ha möjlighet att nå sin fulla kapacitet,
vi har ett tydligt värdegrundsarbete samt att vi profilerar
vår skola med mer fokus på idrott, lek och rörelse.

Arbetsuppgifter:
Ditt huvuduppdrag som lärare är att ansvara för elevernas
lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande
utifrån varje elevs förmågor och förutsättningar så att
eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Du dokumenterar, följer upp och utvärderar. Dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, IUP m.m.
gör du i vår lärportal Infomentor. Som lärare på Olympicaskolan är du ansvarig klasslärare samt ingår i ett
arbetslag där du bidrar med ditt engagemang till skolans
utveckling.
Kvalifikationer:
Vi söker naturligtvis dig som är legitimerad lärare med
behörighet att undervisa elever i målgruppen F-6. Erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan är meriterande.
Som lärare ska du ha förmåga att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs förutsättningar. Du
skall vara en god ledare med en tydlig pedagogisk ledarstil. Du ska ha god samarbets- och kommunikativ förmåga samt utstråla trygghet och säkerhet. Som lärare på
Olympicaskolan ska du ha en positiv attityd och kunna
se möjligheter och komma över hinder. För en tillsvidareanställning har du en lärarutbildning med tillhörande
legitimation. Möjlighet finns att kombinera tjänsten med
olika ämnesbehörigheter.

Kontakt: Rikard Floridan

0225-25 65 06
rikard.floridan@olympicaskolan.com
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