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Gamlebygymnasiet
Valstad Gård
594 32 GAMLEBY

Vi söker en lärare som vill vara med och starta och utveckla jakt och viltvård
på Gamlebygymnasiet.
Framtid
Gamlebygymnasiet startar hösten 2019 fördjupningen Jakt och viltvård på
Naturbruksprogrammet. Vi vill skapa en kvalitativ utbildning som leder till
arbete för våra elever direkt efter gymnasiet eller intresserar eleverna för
vidare studier inom området jakt och viltvård. Vi ser framför oss en
mångsidig utbildning där teori och praktik varvas och där eleverna får en stor
del av undervisningen inom jakt och viltvård på arbetsplatsförlagt lärande
där de får träffa företagare som är verksamma inom olika grenar inom
området.
I tjänsten ingår:
Du ska leda arbetet med att etablera, planera och genomföra fördjupningen
jakt och viltvård. Du ska undervisa både teoretiskt och vid praktiska övningar
på gymnasienivå inom kurserna jakt och viltvård, naturguidning samt
servicekunskap. Du ska handleda elever och medverka i det pedagogiska
utvecklingsarbetet på skolan. I tjänsten ingår att vara mentor för ca 10 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 ska ha praktisk och teoretisk erfarenhet av jakt och viltvård. Gärna egen
erfarenhet av att arrangera och sälja jakter. Du är viltmästare, agronom,
skogsmästare eller jägmästare och kan tänka dig att läsa för att bli
legitimerad yrkeslärare. B-körkort är ett krav för transport av elever för
undervisning utanför skolan. Du bör ha förståelse för
marknadsföring/rekrytering och du får gärna vara en van användare av
sociala media.

Personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utöva ovan
beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar
på olika nivåer och få dem att vilja utvecklas inom dina ämnesområden och
arbeta inom de gröna näringarna i framtiden. Du ska kunna och vilja leda och
motivera skolans elever och medarbetare. Det är viktigt är 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.
Anställningsform: Tillsvidare anställning. Provanställning sex månader.
Omfattning: 50-100% beroende på kompetens och erfarenhet.
Tillträde: 2019-08-07 men det är önskvärt att personen kan arbeta några
dagar redan i april och maj.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sofie
Alvarsson. Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 17
mars 2019 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/h
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