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Hushållningssällskapet Kalmar-Kronorberg-Blekinge
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Vi söker biträdande rektor till Gamlebygymnasiet.
Om skolan
Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Vi är ett
naturbruksgymnasium med riksintag för elever som tycker om djur och natur
och som vill ha en praktisk utbildning med möjlighet till fortsatta studier.
Alla våra utbildningar ger eleven valmöjlighet att börja jobba direkt efter
studenten eller läsa vidare på universitet eller högskola. Undervisningen
bedrivs vanligtvis i mindre klasser och av behöriga lärare, det ger eleven mer
utrymme och kvalitet. De flesta eleverna bor på skolans internat. Det skapar
gemenskap både bland elever och lärare samt övrig personal.
I tjänsten ingår:
I ditt uppdrag som biträdande rektor ingår du i skolans ledningsgrupp. Du
bistår rektor i att planera, leda och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet
och går in som tillförordnad rektor vid rektors frånvaro. Du leder
tillsammans med rektor processer och pedagogiskt utvecklingsarbete, i
samarbete med förstelärare, inriktningsansvariga och elevhälsopersonal. Du
ansvarar för tjänstefördelning och schemaläggning i samverkan med rektor.
Du har delat personalansvar tillsammans med rektor. Undervisning kan
komma att ingå i uppdraget beroende på din kompetensprofil.
Kvalifikationer:
Du har lärarlegitimation och behörighet för undervisning på gymnasiet. Bkörkort är ett krav. Det är meriterande om du kan Extens, NovaSchem och
Dexter. Rektorsutbildning är meriterande liksom kunskap om IST-lärande.
Du måste ha en förståelse för digitalisering, marknadsföring/elevrekrytering
och sociala media.
Personliga egenskaper
Ditt ledarskap präglas av att du är en förebild, är tydlig, ser sammanhang och
tar ansvar för helheten. Du visar tillit, samt skapar delaktighet och
engagemang. Som person är du strukturerad, ordningsam, flexibel och
prestigelös. Du tar egna initiativ och trivs med att arbeta i en miljö som
Hushållningssällskapet KKB | Huvudkontor | Flottiljvägen 18 | 392 41 Kalmar | Tel 0480-156 70 | Fax 0480-290 46 | info.h@hushallningssallskapet.se | www.hushallningssallskapet.se
HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar
Tel 0480-156 70
Fax 0480-290 46
info@hscertifiering.se
www.hscertifiering.se

Gamlebygymnasiet
594 32 Gamleby
Tel 0493-142 00
Fax 0493-130 52
info@gamlebygymnasiet.nu
www.gamlebygymnasiet.nu

Helgesbogymnasiet
384 93 Ålem
Tel 0499-250 55
Fax 0499-250 22
info@helgesbo.nu
www.helgesbo.nu

Ingelstadgymnasiet
360 44 Ingelstad
Tel 0470-388 00
Fax 0470-388 01
info@ingelstad.nu
www.ingelstad.nu

Ingelstorpgymnasiet
395 91 Kalmar
Tel 0480-36 48 00
Fax 0480-36 48 05
info@ingelstorp.nu
www.ingelstorp.nu

Bankgiro 5239-3576 | Org.nr 262000-0071 | Plusgiro 3 58 44-0 | F-skattebevis finns

Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB
ägs av Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg-Blekinge och
Hushållningssällskapet Östergötland
säte, se Huvudkontor
info.hsradgivning@hushallningssallskapet.se
www.hsradgivning.se

ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social
kompetens. Du brinner för att bidra till elevernas utveckling. För att kunna
hantera uppkomna ärenden behöver du vara lugn, stabil och kontrollerad i
pressade situationer.
Arbetet i skolan förutsätter att du kan samarbeta med andra människor,
lyssna och kommunicera. Viktigt är också att kunna planera, organisera,
dokumentera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och
hålla tidsramar.
Anställningsform: Vikariat med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 80% - 100% beroende på kompetensprofil
Tillträde: 2018-08-06
Tjänsten omfattas av registerkontroll och utdrag från polisens
belastningsregister måste visas upp innan anställning sker.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sofie
Alvarsson 070 320 0904, sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu.
Vi vill ha din ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk till epostadress info@gamlebygymnasiet.nu snarast och senast 10/6. Vi undanber
oss alla former av rekryteringshjälp.
Läs gärna mer om vår verksamhet och våra naturbruksgymnasier på
www.hushallningssallskapet.se

