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Skriv ut

Rektor vid Junsele - Näsåker ro

Företag

Arbetsplatsbeskrivning

Sollefteå kommun behöva nya

Sollefteå kommun ligger i natursköna Ångermanland där älvdalarna kantas av

medarbetare med anledning av att

dramatiska nipformationer. Här kombineras närhet till bärrika skogar och

många går i pension hos oss framöver.Vi

småstadscharm med ett spännande näringsliv. I kommunen finns ca 20 000

är cirka 2000... Mer om Sollefteå

innevånare, varav 9 000 bor i Sollefteå tätort. Junsele, Ramsele, Näsåker. Långsele

Kommun

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 Junsele och Näsåker skolor och förskolor.

Fler lediga jobb från Sollefteå Kommun (4 st)
Plats

Kategori

Junsele skola har cirka 160 elever i årskurserna f-9 samt ca 40 förskolebarn.

- Sverige

- Rektor

Näsåker skola har cirka 70 elever i årskurserna f-6 samt ca 40 förskolebarn.

- Västernorrlands län

- Rektorer inom grundskolan

Rektorsområdets ledning består av rektorer. Det gemensamma verksamhetsstödet

- Sollefteå

Utbildningsnivå

för kommunens för- och grundskolor är organiserat under verksamhetschefen.

Anställningsform

Stödet innefattar elevhälsa, administration och intendent (personal/ekonomi) samt

- Heltid

Universitet/Högskola
ID

vikarieanskaffning.
Därutöver finns kommunövergripande IT- och specialpedagogiskt stöd.

Adress

1474979

Djupövägen 3, 881 80 Sollefteå
Arbetsbeskrivning
Uppdraget som rektor innebär att vara en tydlig pedagogisk ledare samt ha ansvar för
elevers och personals arbets- och utbildningsmiljö, dessutom ett ekonomiskt ansvar

Liknande jobb

för skolans verksamhet.

Your ticket to the world of Pon

Rektor är företrädare för skolan och medverkar aktivt i olika sammanhang och har,

Pon Equipment AB - Sverige - 2013-01-01

tillsammans med engagerad och kompetent personal, stora möjligheter att påverka

Rektor till Vuxenutbildningen

skolans framtid i en verksamhet med höga ambitioner.

Sundsvalls kommun Vuxenutbildningen - Sundsvall - 2013-02-07

Kvalifikationer
Vi söker rektor till Junsele - Näsåkers rektorsområde som
• har pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet

Tipsa dina vänner
Tweet

0

Share

E-mail

• 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.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde snarast.
Ansökan
Ansök senast: 2013-07-15
Referensnummer: A339195
Lön
Löneform: Månadslön.
Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Kontakt
Lisbeth Boman
Förvaltningschef
070-269 91 97
Anders Åkerman
Verksamhetschef
070-675 83 33
Fackliga företrädare
Växel
0620-68 20 00
Övrigt
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.
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Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Märk din ansökan med Ledningsjobb.se

Karriärguiden.se

Följ oss via

Blogg & tips

NetJobs Group AB (Publ)

Målmedvetenhet och rätt förarbete ger bästa

Grev Turegatan 19

exjobbet

SE 114 38 Stockholm
info@netjobs.com
Phone: 0200-16 20 00
Org. nr: 556656-5502

Arbeta som säljare - variationsrikt socialt och stort

Information

eget ansvar

Contact us

Mobbing ett stort problem

Advertising

Medelålders män tappar mest vid frånvaro

Join our team
Populära sökord
Sitemap

Så får du ditt exjobb att leda till anställning
Hantera känslomässiga lönefällor
Homosexuella arbetssökanden diskrimineras i

NetJobs International

förskolan
Konjunktursäkra karriären!

Karriärguiden.se is a NetJobs service, find out more at Netjobs.com
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