Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall söker en
lärare i Svenska och Religion
Skvaderns gymnasieskola är en fristående gymnasieskola i Sundsvall grundad 2002. Huvudman är
Norrlidens Kunskapscentrum AB som ägs av personal som arbetar på skolan. Skolan har ca 500
elever och 47 anställda. Skvaderns gymnasieskola har estetisk profil och hälsoprofil och har som
ambition att alla elever ska få möjlighet att utvecklas inom estetik och hälsa. Skolans lärandemiljö
skiljer sig från de flesta andra skolors. Vi arbetar med kurskoncentration och långa arbetspass.
Dessutom har alla elever en fast plats i arbetsrum med 4-10 elever/rum. Skolan har historiskt uppnått
goda resultat och är ett attraktivt studiealternativ för ungdomar i regionen som väljer
gymnasieutbildning.

Arbetsbeskrivning
Vi söker en legitimerad gymnasielärare i Svenska gärna i kombination med Religion eller något annat
ämne 100% tjänstgöring. Undervisningen sker inom olika program där mentorskap ingår.

Kvalifikationer som krävs
Du är en yrkesskicklig legitimerad lärare med intresse för skolutveckling och har erfarenhet av att
jobba tvärvetenskapligt.
Du är entusiastisk, samarbetsinriktad och skapar ett gott klimat i de grupper där du är delaktig.
Du sprider arbetsglädje och bidrar till lösningar.
Du ser digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare. 100%

Om anställningen
- Anställningsform: Tillsvidare, 100%.
- Tillträde: 2019-08-12 eller enligt överenskommelse
- Sista ansökningsdag: 2019-04-10
- Kontaktpersoner: Yvonne Lögdal, administratör 060-64 49 03, yvonne.logdal@skvadern.nu
Om du har frågor om tjänsten kan du vända dig till styrelsens ordförande Jan Nordin
jan.nordin@skvadern.nu, tel. 070-686 56 10 eller rektor Trevor Fisher, trevor.fisher@skvadern.nu, tel.
070-327 19 78.
Din ansökan, examensbevis och lärarlegitimation skickas till Skvaderns gymnasieskola, Kungsvägen
21, 856 40 Sundsvall eller mailas till yvonne.logdal@skvadern.nu.
Fackliga representanter: Linda Lindström, LF, linda.lindstrom@skvadern.nu och Marie Lindström, LR
marie.lindstrom@skvadern.nu.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna
annons.
Vi kommer att påbörja rekryteringen i takt med att ansökningarna kommer in.

