
Flatanger kommune

Oppvekst og kultur

Utvorda oppvekstsenter er en 1-7 skole med 8 elever i skolen og 5 barn i 
barnehagen. SFO-tilbudet er samordna med barnehagen. 

Lauvsnes skole er en 1-10 skole med ca 65 elever. 

Ledige stillinger fra 01.08.17

Med arbeidssted p.t. Utvorda oppvekstsenter:

Barne- og ungdomsarbeider/assistent  50 % stilling, fast tilsetting fra 1.08.2017.
Det søkes det i utgangspunktet etter barne- og ungdomsarbeider med erfaring fra barnehage og SFO. 
Personer uten fagbrev, men med betydelig erfaring fra barnehage og eller SFO er også aktuelle for 
stillingen. Stillingen kan ikke deles. 

Barne- og ungdomsarbeider/assistent  100 % stilling. Vikariat fra 01.08.2017 – 04.02.2018, med 
mulighet for forlengelse. Det søkes i utgangspunktet etter barne- og ungdomsarbeider med erfaring fra 
barnehage og SFO. Personer uten fagbrev, men med betydelig erfaring fra barnehage og eller SFO er 
også aktuelle for stillingen. Stillingen kan deles.

Renholder 25% stilling, fast tilsetting fra 01.08.2017. Det søkes i utgangspunktet etter renholder med 
fagbrev, men personer uten fagbrev er også aktuelle. Det kan være aktuelt å kombinere denne stillingen 
med stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent.

Med arbeidssted p.t. Lauvsnes skole og SFO:

Barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider 100 % stilling. Vikariat skoleåret 2017-2018. 
Stillingen følger skoleruta og har avkorta år, med 89% lønn. Det søkes etter barne- og ungdomsarbeider 
eller helsefagarbeider med erfaring fra eller interesse for arbeid med barn med særskilte behov. 

For alle stillingene gjelder:
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tiltredelse må gyldig 
politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges. (Skal ikke medsendes søknaden).

Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1, bes oppgitt 
dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting.

Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. 
Referanser bes oppgitt i søknaden.

Det er utarbeidet kravspesifikasjon for stillingene.

Søknadsfrist: 16. mai

For nærmere informasjon kan følgende kontaktes:
Barne- og ungdomsarbeider Utvorda oppvekstsenter: Rektor/styrer Monica Fiskum (tlf. 97436651). 
Renholder: Teknisk sjef Hans Petter Haukø (tlf. 91693825).
Barne- og ungdomsarbeider/helsefagarbeider Lauvsnes skole: Rektor Turid Kjendlie (tlf. 47662298)



Elektronisk søknadsskjema finner du på www.flatanger.kommune.no under ledige stillinger. Vi ber om at 
interne søkere som allerede er tilsatt i kommunen, også fyller ut alle etterspurte opplysninger i det 
elektroniske søknadsskjemaet.

Oppvekstsjefen


