Ingelstadgymnasiet är en fristående gymnasieskola som ligger i en vacker och lantlig omgivning 2 mil utanför
Växjö. På skolan går ca 230 elever och av dessa bor ca 180 på skolans internat. De utbildningar vi erbjuder är
Naturbruksprogrammet med inriktningarna lantbruk och djur samt Bygg- och anläggningsprogrammet med
inriktning-maskinförare. Vi erbjuder även naturvetenskaplig profil.
Skolan har stor praktisk verksamhet med skog, åker/betesmark, olika djurstallar, hundanläggning och
veterinärklinik.

Vi söker :

Elevassistent
Arbetsuppgifter: Du arbetar med att ge elever/eleven stöd i skolarbetet både i klassrummet och enskilt. Samverkan
med övrig undervisande personal, specialpedagog, speciallärare och vårdnadshavare är också en del i arbetet.
Kvalifikationer:
Elevassistent utbildning eller liknande är en merit.
Har erfarenhet av arbete inom skola eller av annat arbete med barn och ungdomar är en merit.
Personliga egenskaper:
- ser skolan som en helhet där alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och trygghet.
- är en engagerad, utåtriktad och positiv person som tycker om att finnas i en händelserik och omväxlande vardag.
- har ett konstruktivt, lösningsinriktat och flexibelt arbetssätt.
- har en förmåga att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare.
- förmåga att arbeta både självständigt och i arbetslag.
Varaktighet och sysselsättningsgrad:
Tillsvidaretjänst 80% deltid, uppehållstjänst.
Tillträdesdatum: Omgående eller efter överenskommelse .
Ansök senast: 2018-11-30
Kontaktpersoner:
Namn Jim Thorstensson Arbetar som rektor, Telefonnummer 0733-477831 och eller e-post
jim.thorstensson@ingelstad.nu
Namn Mona Gustafsson, Arbetar som biträdande rektor, Telefonnummer 0733-477807 och eller e-post
mona.gustafsson@ingelstad.nu
Namn Paula Wigmark, Arbetar som specialpedagog, Telefonnummer 0733-477861 och eller e-post
paula.wigmark@ingelstad.nu
Lön:
Individuell lönesättning, ange löneanspråk.
Sista ansökningsdag:
Vi önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt, varför intervjuer kommer att ske löpande. Vi önskar därför din
ansökan snarast, dock senast 2018-11-30.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den ej behövs tas i anspråk av redan anställda.
Ansökan:
Mejla din ansökan till info@ingelstad.nu

