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Rektor vid Helgum-Ramsele ro
Sollefteå kommun, Barn- och skolförvaltningen
Publicerad: 2013-04-25, Annons-ID: 5766325
Sollefteå
, 1 plats
Sista ansökningsdag: 2013-05-13
Sollefteå kommun ligger i natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av
dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till bärrika skogar och
småstadscharm med ett spännande näringsliv. I kommunen finns ca 20 000
innevånare, varav 9 000 bor i Sollefteå tätort. Junsele, Ramsele, Näsåker. Långsele
och Undrom är exempel på livskraftiga samhällen i kommunen. Välkommen till oss!
Sollefteå kommun är sedan 2009 en rökfri arbetsplats - för hälsans skull!
Vi söker rektor tillika förskolechef till Helgum och Ramsele skolor och förskolor.
Helgum skola har cirka 95 elever i årskurserna f-6 samt 30 förskolebarn.
Ramsele skola har cirka 140 elever i årskurserna f-9 samt 40 förskolebarn.
Rektorsområdets ledning består av verksamhetschef och rektorer. Det gemensamma
verksamhetsstödet för kommunens för- och grundskolor är organiserat under
verksamhetschefen.
Stödet innefattar elevhälsa, administration och intendent (personal/ekonomi) samt
vikarieanskaffning.
Därutöver finns kommunövergripande IT- och specialpedagogiskt stöd.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget som rektor innebär att vara en tydlig pedagogisk ledare samt ha ansvar
för elevers och personals arbets- och utbildningsmiljö, dessutom ett ekonomiskt
ansvar för skolans verksamhet.
Rektor är företrädare för skolan och medverkar aktivt i olika sammanhang och har,
tillsammans med engagerad och kompetent personal, stora möjligheter att påverka
skolans framtid i en verksamhet med höga ambitioner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker rektor till Helgum-Ramsele rektorsområde som
• har pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet
• har tidigare erfarenhet som skolledare/rektor
• med tydligt pedagogiskt ledarskap skapar förutsättningar för att alla elever når sina
mål
• med framgång driver skolutveckling utifrån ett helhetsperspektiv på elev,
medarbetare och verksamhet
• är en närvarande chef i verksamheten
Vi ser gärna att Du har genomgått den statliga rektorsutbildningen.
Varaktighet/Arbetstid
Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde:
Tillträde snarast.

Arbetsgivare
Sollefteå kommun, Barn- och
skolförvaltningen

Lön
Månadslön

Postadress
Sollefteå kommun, Barn- och
skolförvaltningen
88180 Sollefteå

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2013-05-13

Observera att vi endast tar emot
ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången Du söker ett jobb via
Offentliga jobb, registrerar Du Dig på
länken www.offentligajobb.se och skriver
in Dina uppgifter där. Du bör vara
noggrann när Du fyller i Dina uppgifter,
eftersom dina uppgifter ligger till grund för
hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en
bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn
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