ISGR söker skolsköterska
Sista ansökningsdag: 2018-10-26
ISGR (The International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola i centrala Göteborg
med två sektioner; den nationella sektionen som följer den svenska läroplanen och den internationella
sektionen som följer IB-programmet (International Baccalaureate). Vi erbjuder en trygg och dynamisk
miljö där eleverna förbereds för en framgångsrik framtid!
ISGR ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund vars medlemmar är Mölndal, Partille, Lerum,
Kungsbacka, Kungälv, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Alingsås, Härryda, Ale, Lilla Edet och Göteborgs
kommun.
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se
ISGR satsar på att utveckla elevhälsan och söker nu en skolsköterska som tillsammans med övriga
skolsköterskor och elevhälsoteam vill vara med och forma skolans elevhälsoarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en omfattning av 100 %, tillträde 2019-01-02.
ARBETSUPPGIFTER
I din roll som skolsköterska sätter du hälsa och lärande i ett sammanhang. Du arbetar salutogent och
bidrar till att våra elever lyckas i sina studier. Du har förmågan att se hur elevens tidigare erfarenhet och
nuvarande situation påverkar behov av stöd och insatser. Du ska arbeta hälsofrämjande och
förebyggande för elevernas måluppfyllelse tillsammans med rektorer, lärare och övrig personal i
elevhälsoteamet. Du är delaktig i patientsäkerhetsarbetet genom att följa basprogram, fastställda
rutiner och metoder.
KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom barn- och ungdom,
distriktssköterska och/eller skolsköterska. Det är viktigt att du har en bra medicinsk grund för att kunna
hantera de medicinska beslut som löpande fattas i arbetet.
Du har ett genuint intresse för våra elevgrupper och är lyhörd för olika elevers behov. Vidare har du
förmåga att anpassa ditt arbetssätt till målgruppen och är öppen för att utveckla nya arbetsmetoder. I
ditt arbete växlar du otvunget mellan samarbete och självständighet.
Du är trygg både i din roll som skolsköterska samt som närvarande vuxen i en skola.

Du förväntas ta en aktiv roll, tillsammans med övrig personal på skolan, i arbetet med att skapa trygghet
och framtidstro för ungdomar.
Erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och god förmåga till samarbete.
LÖN
Månadslön
ANSÖKAN
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Välkommen med din ansökan via e-post senast 2018-10-26 till maria.lindberg@isgr.se.
Kontakta gärna rektor Maria Lindberg på tel. 031-708 92 26 eller via mail Maria.Lindberg@isgr.se om du
har några frågor.

