TILKALLINGSVIKAR - MILJØARBEIDER
VI SØKER ETTER TILKALLINGSVIKARER SOM KAN TILTRE VED BEHOV OG
PÅ KORT VARSEL
Stilling:
Stillingsprosent:
Ansettelsesform:
Arbeidstid:
Tiltredelse/Periode:

Miljøarbeider(e) – fortrinnsvis innen utdanningsområdet helse- og
oppvekst
Timebasert
Vikariater
Dagtid
Ved behov

Miljøarbeiderne ved skolen er knyttet til enkeltelever og grupper av elever på bakgrunn av behov og
organisering i teamene. Miljøarbeideren har et særlig ansvar for å tilrettelegge for læring. Dette
betyr å gjennomføre tiltak som skal bidra til at eleven skal kunne nyttiggjøre seg av
utdanningstilbudet på en måte som fremmer deres mål. Dette gjøres i tett samarbeid med teamene.
Arbeidsoppgaver:
 Arbeide for et godt læringsmiljø for eksempel gjennom;
o Sosiale tiltak
o Arbeid med elevenes nærvær og fravær; blant annet hjelpe elever inn i klasserom
o Følge opp og trygge elever med ulike utfordringer knyttet til det å være elev i
videregående skole
 Bistå enkeltelever eller grupper av elever i undervisningen
 Bistå læreren i å gjennomføre undervisning
 Delta i de samarbeidsfora som er naturlig for miljøarbeider både internt og eksternt
(personalmøte, teammøte, ansvarsgruppemøter og lignende)
 Delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av elevens IOP med særlig fokus på sosiale
mål.
Kvalifikasjoner / Personlige egenskaper:
 Relevant utdanning, for eksempel barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider og/eller
relevant erfaring i arbeid med skolens målgruppe
 Ønskelig med erfaring innen helse- og oppvekstyrker
 Du har evne til å arbeide selvstendig og i team
 Du er mestringsorientert
 Du evner å bygge gode relasjoner til elevene og samtidig representere grenser
 Du er en spreder av inspirasjon og godt humør
 Du er motiverende og engasjert samarbeidspartner for elever og kollegaer
 Du har stor arbeidskapasitet og evnen til å prioritere innenfor eget ansvarsområde
 Du er fleksibel og strukturert

Kjenner du noen som ønsker å jobbe som tilkallingsvikar ved Seiersborg videregående skole, som
oppfyller kravene og som kan passe til en slik jobb? Be vedkommende om å legge inn en åpen

søknad hvor de nevner spesielt at de er interessert i tilkallingsoppdrag Seiersborg. Åpen søknad
legges inn her: http://blaakors.no/ledige-stillinger/
Spørsmål kan stilles til avdelingsleder Øystein M. Andersen på epost
oystein.andersen@seiersborg.vgs.no.
Det forutsettes at søkeren kan identifisere seg med Blå Kors diakonale arbeid og verdisyn. Den som
tilsettes må legge frem godkjent politiattest iht. friskolelova § 4-3. Stillingen lønnes iht.
garantilønnsystem Landsoverenskomst for utdanning.

Søknadsfrist: snarest – alle søknader behandles fortløpende

