
Gamvik - Norges mest attraktive utkantkommune
Du finner oss på toppen av Norge - et varmt, trygt og inkluderende samfunn, i omgivelser som tar pusten fra deg. Her finner du utallige
fiskevann og flere av Norges beste fiskeelver.

Om du vil utforske så kommer naturopplevelsene som perler på en snor! Ski- eller snøscooter-tur under nordlyset om vinteren, fot- eller båt-tur
under midnattssola om sommeren - her er det lyst hele natta 6 måneder i året. 

Se noen av våre naturperler:

www.perletur.no 
visitnordkyn.com

For å komme hit kan du reise til lands, til vanns, og i lufta med. Og vi kan ellers by på både mat og drikke, selskapsliv og tak over hodet.

Vi har gode fritidstilbud til store og små, og skoler, idrettshall og basseng. Til deg med små barn kan vi tilby en helt ny barnehage. Og du
trenger ikke bil - alt er nært. Du kan gå fra der du bor til skolen, barnehagen, SFO, idrettshallen, butikken og jobben. - null stress, bare mer tid,
til alt.

Nå har du muligheten
 - kom nordover, du også!

Velkommen til oss.

Lærer - voksenopplæring
Om stillingen
Gamvik kommune søker engasjert medarbeider som lærer for undervisning av innvandrere og flyktninger. Vi har for tiden 22 flyktninger i
kommunen.

De fleste som nå er ankommet er voksne.

Vi ser etter medarbeider som er serviceinnstilt og løsningsorientert med evne til å se menneskers ressurser og muligheter.

Du har stort engasjement og lyst til å arbeide med mennesker i et flerkulturelt miljø.

Det er flere fordeler ved å jobbe i Gamvik kommune: Nedskriving av studielån, lavere skatt, gratis barnehageplasser (fra august), generelt lave
levekostnader.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning med for- og etterarbeid, oppfølging av elever, vurdering, team- og samarbeid med flyktningkonsulent.

Bidra til elevenes trivsel og læring ved å være en trygg og tydelig pedagog

 

Kvalifikasjonskrav
Vi ønsker søkere med undervisningserfaring og / eller kompetanse med undervisning av voksne. Du må kunne undervise både i klasse /
gruppe og enetimer samt undervise svært allsidig. Søkere må beherske digitale verktøy til pedagogisk bruk og opplæring.

Glad i å jobbe med formidling og læring sammen med unge og voksne deltakere.

Trygg i rollen som pedagog.

Må kunne jobbe selvstendig.

Må beherske flytende norsk skriftlig og muntlig.

Liker å jobbe i et flerkulturelt miljø, og kan tilpasse opplæring til deltakernes ulike språknivå.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver
Lønn etter tariffavtale
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https://friluftsraad.perletur.no/
https://visitnordkyn.com/no


Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
Flyttegodtgjørelse etter gjeldende regulativ
Om nødvendig, hjelp til å skaffe bolig
Gode forsikringsordninger i KLP

Gamvik kommune ligger under statens tiltakssone med lavere skatt og nedskriving av studiegjeld. Du kan få slettet ti prosent av lånet
ditt, men maksimalt 25 000 kroner, hvert år. Grunnskolelærere kan få slettet ytterligere 20 000 kroner. 

 

Vil du vite mer?
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Oppvekstleder Margareth Paulsen, telefon 97 99 77 15 - e-post:
margareth.paulsen@gamvik.kommune.no

Vil du vite mer om Gamvik kommune?
 Ta en titt på videoen her >>>

  
Video: https://youtu.be/nJoqF877TiI

 

Øvrige opplysninger
Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller
bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir
behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan
opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.

 

Jobbnorge-ID: 239293, Søknadsfrist: 10. februar 2023
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