Østervangskolen

Inklusions- og AKT-medarbejder til Østervangskolen i Hadsten
Har du lyst, erfaring og kompetencer til at varetage specialpædagogiske undervisningsopgaver, så er det måske netop dig, vi mangler til vores AKT-team med samlet 5
stillinger.

Hammelvej 9
8370 Hadsten
Tlf. 8964 4600
oestervangskolen@hadsten.dk

Din primære opgave bliver at støtte op omkring en særlig inklusionsindsats i forhold til
en elev, som vender tilbage til et alment skoletilbud.
Derudover skal du varetage andre specialpædagogiske opgaver i forbindelse med undervisning og inklusion, herunder skal du også selv varetage undervisning på et støttehold.
Vi forestiller os, at du har følgende profil







Du er uddannet lærer eller pædagog med relevant efteruddannelse
Du har faglighed og erfaring med at inkludere elever med specialpædagogiske
behov i almenundervisningen
Du brænder for at gøre en kompetent og positiv forskel for børn og unge, der
bøvler i deres liv
Du er rolig, robust, relationsstærk, har hjertet på rette sted og et godt humør
Du har øje for at se elevernes potentialer, og du kan opstille mål for eleverne
og støtte eleverne i at opnå målene gennem tilpassede krav
Du er teamorienteret og kan være medskaber i en velfungerende AKT-gruppe,
med fokus på faglighed og godt samarbejde.

Vi tilbyder






En tidsbegrænset stilling på 30 timer i ugen med start 1. september 2018 eller
snarest muligt og frem til 30. juni 2019
Imødekommende kolleger både fagligt og socialt
Stærke grundværdier som dannelse til fællesskab, høj faglighed og trivsel for
alle med det hele menneske i centrum
En uformel omgangstone og godt humør
Et skolemiljø med faste traditioner som morgensang og musikfestival.

Østervangskolen har ca. 500 elever fra 0. til 9. årgang samt 2 modtagerklasser for elever uden kendskab til dansk sprog og kultur.
Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen og besøge skolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jens Damkjær på 8964 4603/4083 4193 eller e-mail jdam@favrskov.dk.
Samtale
Vi afholder samtaler torsdag 9. august 2018, kl.16.00-19.00.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke
er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.
Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via linket.
www.favrskov.dk/job

27. juni 2018

