Ledige stillinger i barnehage og grunnskole i Flatanger kommune
Fra 01.08.2019 er følgende stillinger ledige:
Rektor ved Utvorda oppvekstsenter
100 % stilling.
Rektorstillingen er tillagt funksjon som styrer i barnehagen og daglig leder for SFO. Stillingen består
av ca. 48 % administrasjon og 52 % undervisning.
Sentrale arbeidsoppgaver tillagt stillingen:
-

Lederansvar for skole, barnehage og SFO.
Budsjettansvar, pedagogisk og administrativt ansvar.
Ansvar for utviklingsarbeid som kommer til syne i barnehage, SFO og skole.
Bidra til å videreutvikle gode relasjoner med foresatte og lokalsamfunn

Nødvendige/ønskede kvalifikasjoner:
-

Godkjent undervisningskompetanse og undervisningspraksis for barnetrinn
Gode lederegenskaper
Kjennskap til barnehagedrift
Erfaring fra undervisning ved små enheter

Allmennlærer ved Utvorda oppvekstsenter
Ved evt. internt opprykk og studiepermisjon vil det bli ledig inntil 140 % stilling som allmennlærer,
100 % fast stilling, 40 % vikariat for skoleåret 2019-20. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra
udelt/fådelt skole og godkjent undervisningskompetanse for barnetrinn.
Ledige lærerstillinger ved Lauvsnes skole
Fra 01.08.2019 blir det ledig inntil 250 % lærerstilling, vikariat for skoleåret 2019-20, herav 100 %
fram til 31.12.19 med mulighet for fast ansettelse.
Søkere med kompetanse innen spesialpedagogikk, begynneropplæringa, musikk og IKT etterspørres.
Ledige stillinger i Vangan barnehage
Det er ledig inntil 75 % fast stilling som fagarbeider og 35 % fast stilling som pedagogisk leder. Ved
eventuelt intern omrokkering av stillinger kan det bli ledig ytterligere 100 % fast jobb som pedagogisk
leder.
For stillingen som pedagogisk leder etterspørres søkere med barnehagelærerutdanning og med
fagene musikk og friluftsliv.
For alle stillingene gjelder:
Tilsetting skjer i Flatanger kommune, med arbeidssted etter kommunens behov. Personlig egnethet
vil bli vektlagt. Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens §
2.3.1. bes oppgi dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting.
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tilsetting må det
framlegges gyldig politiattest.

Elektronisk søknadsskjema finner du på www.flatanger.kommune.no. Søknader som ikke leveres
elektronisk vil ikke bli vurdert. Det bes om at interne søkere også fyller ut alle etterspurte
opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet. Servicekontoret i kommunen kan være behjelpelig
med å fylle ut søknadsskjema.
Utlysningen gjelder også for eventuelt flere vikarstillinger innen oppvekst.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved å kontakte:
Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 475 59 475. lovise.angen@flatanger.kommune.no eller:
Utvorda oppvekstsenter: Rektor Elin Frisendal, tlf. elin.frisendal@flatanger.kommune.no
Lauvsnes skole: Rektor Håvar Inge Stenseth, tlf. havar-inge.stenseth@flatanger.kommune.no
Vangan barnehage: Styrer Birgit Sørum, tlf. birgit.sorum@flatanger.kommune.no

