Melleruds kommun söker specialpedagog/speciallärare till
Karolinerskolan
Tjänsten du söker är en kombinerad tjänst på en skola med cirka 150 elever fördelade på
elever från förskoleklass till årskurs 6. I tjänsten ingår också Kroppefjälls förskola som består
av fem avdelningar med totalt cirka 90 barn. Både skolan och förskolan har en inspirerande
utemiljö och skolan har nyrenoverade lokaler.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning till samarbete, är ansvarstagande och har ett
lösningsfokuserat förhållningssätt. Du tror på elevens förmåga att utvecklas och kan få eleven
att känna glädje i lärandet.
Du som söker bör ha en behörig specialpedagog/speciallärarutbildning. Du behöver också ha
kompetens och förtrogenhet med befintliga styrdokument, en positiv inställning till
förändringsarbete, samt en vilja att vara med och forma morgondagens elevhälsa. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet, samt vana att arbeta med iPads och andra tekniska
hjälpmedel.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 1-5 år på Kroppefjälls förskola samt i åldrarna 612 år på Karolinerskolan. Huvudsakliga arbetet sker på Karolinerskolan. I tjänsten ingår
undervisning både med enskilda elever och i grupp, ansvar för utredningar och
kartläggningar, samt hantering av elevärenden. Du kommer även att leda elevhälsoarbetet
tillsammans med rektor och arbeta med handledning av personal. Som
specialpedagog/speciallärare ingår du i ett team bestående av kurator, skolsköterska och
logoped.
Tillträde/varaktighet/omfattning
Efter överenskommelse, tillsvidaretjänst 80-100% Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön
Fast månadslön. Individuell lönesättning
Kontaktperson
Inger Strand, rektor Karolinerskolan och Kroppefjälls förskola, 0530-180 21
Inger.strand@mellerud.se
Ansökan
Ansökan med meritförteckning sänds till Melleruds kommun, Kultur och utbildning, 464 80
Mellerud. Ansök gärna via e-post, linda.eriksson@mellerud.se
Vi skickar inte tillbaka eventuellt insända betygskopior.
Sista ansökningsdag: 2022-01-30
Ange referensnummer: 2021/44 Specialpedagog Dals Rostock
Vi undanber oss vänligen, men bestämt, direktkontakt med bemannings- och
rekryteringsföretag, samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi är en tobaksfri arbetsplats.
Välkommen med din ansökan!

