SORSELE
KOMMUN

Glad och modig Elevhälsochef/rektor för Sorseles
skola och förskola, 50-100%
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan
erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter
att leva ett aktivt liv oavsett om du är intresserad av friluftsliv eller kultur.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och
enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Inom vår kommun finns en F-9 skola och två
byaskolor F-6. Vi har även en gymnasieskola med IM-program. Sorsele kommuns ledord
är ”MOD, GLÄDJE, RESPEKT” – för det är så vi tror det blir som bäst att verka
tillsammans. Vår kommun främjar en skola som möjliggör och stimulerar eleven att
inhämta och utveckla kunskaper och värden och idén är att all verksamhet ska präglas av
lärande, arbetsglädje, trygghet och trivsel.
Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till
med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika
flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Vi söker nu en Elevhälsochef/rektor med placering i Sorsele kommun, utbildningsverksamheten.
Tjänsten är tillsvidare på 50-100 %. Heltid kan erbjudas för den som kan arbeta 50 % som
specialpedagog på skolan.
Arbetsuppgifter:
Som elevhälsochef/rektor leder du det dagliga elevhälsoarbetet på skolan, samt initierar och
leder skolutveckling genom ditt pedagogiska ledarskap och målinriktat arbete med våra barnoch ungdomars lärandeutveckling genom hela skolsystemet. Du har budgetansvar och
personalansvar. Till din hjälp har du skolans två rektorer, biträdande rektor, administrativ
chef, elevhälsoteam samt arbetslagsledare och förstelärare. Tillsammans med dina kollegor
inom grundskolan och förskolan i Sorsele kommun, arbetar du i team med
kommunövergripande skolutveckling samt organisatoriska frågor.
Kompetens/kvalifikationer krav:
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning samt har erfarenhet av
pedagogiskt ledarskap inom grundskolan där tidigare framgångsrika resultat kan påvisas. Du
är förtrogen med ekonomi och har erfarenhet av budgetansvar samt besitter kunskap kring de
avtal och lagar som finns inom personalområdet. Du arbetar strukturerat och organiserat och
ditt arbete genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett tydligt ledarskap med mål och
resultatfokus samt en mycket god kommunikativ kompetens är kvalifikationer som vi
eftersöker.
Erfarenhet av grundsärskolans verksamhet, arbete i elevhälsoteam, samt påbörjad eller
avslutad rektorsutbildning är meriterande. Specialpedagogisk kompetens är ett krav.
Kunskaper i samiska är meriterande.
B- körkort krävs.
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Varaktighet/arbetstid:
Anställningen avser 50-100 % och är en tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktperson:
Ulrika Eriksson, Skolchef, tel 0952-142 01
Facklig företrädare:
Vision, Pär Röckner, tel: 0952-143 29
Lärarnas Riksförbund, Ida Forsberg, tel: 0952-143 71, 073-040 14 54
Lärarförbundet, Josefine Jonsson, tel: 070-254 72 36.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Varmt välkommen med din ansökan (cv och personligt brev) till: Sorsele kommun,
924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se senast 2019-01-21.
Ansök så snart som möjligt, rekrytering sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Märk din ansökan med: Elevhälsochef/rektor
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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