Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en fristående medlemsorganisation med
uppgift att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi bedriver
rådgivning, certifieringsverksamhet inom ekologisk produktion, fältförsök, utvecklingsarbete
samt gymnasieutbildning genom våra naturbruksgymnasier i Ingelstad, Gamleby, Ingelstorp
och Helgesbo. Vi har ca 3 200 medlemmar och omsätter totalt omkring 170 miljoner kronor per
år och är omkring 200 anställda. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 50 000
medlemmar och ca 700 medarbetare.

Vi söker lärare i kurserna Anläggningsförare 1 & 2, Anläggningsförare –
process, Svets grund samt Serviceteknik till Gamlebygymnasiet.
Om skolan
Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Vi är ett
naturbruksgymnasium med riksintag för elever 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:
Vi söker en medarbetare som vill vara med och utveckla det nystartade
bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning
anläggningsmaskinförare. Vi söker dig som är beredd att ta stort ansvar
och delta i den pedagogiska utvecklingen framför allt då det gäller
entreprenadkurser. Du ska undervisa både teoretiskt och vid praktiska
övningar på gymnasienivå. Du ska handleda elever och medverka i det
pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.
I tjänsten ingår att vara mentor för ca 5 elever vilket innebär att du ska
följa upp elevernas studieresultat, närvaro, ha kontakt med
vårdnadshavare med mera. Du måste vara utåtriktad och socialt aktiv,
tycka om att skapa kontakter och underhålla relationer samt aktivt arbeta
i linje med skolans värdegrund och samverka med skolans övriga
personal.
Kvalifikationer:
Du är erfaren maskinförare med inriktning på entreprenadmaskiner och
du har ett stort tekniskt och praktiskt kunnande. Du kommer att
undervisa teoretisk samt praktiskt för hjullastare och grävmaskin samt
grävlastare och det är därför meriterande att du har kunskap och
yrkesbevis inom detta.

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

Är du legitimerad lärare inom ovan nämnda kurser är det meriterande
annars vill vi gärna att du kan tänka dig att vidareutbilda dig till
yrkeslärare. B-körkort är ett krav. Du bör ha förståelse för
marknadsföring-/rekrytering och du får gärna vara en van användare av
sociala media.
Personliga egenskaper
Du brinner för elevernas utveckling! Du tar del av aktuell forskning och
vågar tänka nytt. Du har lätt för att samarbeta och tar gärna emot
feedback från både kollegor och ledning i syfte att förbättra ditt arbete.
Du ser vinsten med att arbeta med alternativa och digitala verktyg och
har kännedom om de styrdokument som reglerar skolans arbete. Som
pedagog arbetar du inkluderande, har ett stort engagemang och intresse
för ungdomar och deras utveckling. Du ger eleverna ett demokratiskt och
etiskt tänkesätt. Du tar egna initiativ och trivs med att arbeta i en miljö
som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och
social kompetens. Viktigt är också att kunna planera, organisera och
prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar.
För att kunna hjälpa elever med särskilda behov behöver du vara lugn,
stabil och kontrollerad i pressade situationer. Arbetet i skolan förutsätter
att du kan samarbeta med andra människor, lyssna och kommunicera.
På skolan hjälps vi åt med att sprida kunskapen om våra utbildningar till
omvärlden. Det är därför viktigt att du har en förståelse för
marknadsföring/elevrekrytering och kunskap om sociala media.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 50%
Tillträde: 2018-08-09
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor
Sofie Alvarsson 070 320 09 04, sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu.
Vi vill ha din ansökan med CV, personligt brev och löneanspråk snarast
och senast 10/6 till e-postadress info@gamlebygymnasiet.nu. Vi
undanber oss alla former av rekryteringshjälp.
Läs gärna mer om vår verksamhet och våra naturbruksgymnasier på
www.hushallningssallskapet.se

