ISGR söker barnskötare och/eller fritidsledare som resurspersonal på
Fritidshemmet

Sista ansökningsdag: 2019 05 24
Brinner du för att arbeta med barn och ungdomar i en lärandemiljö? Vill arbeta i team med
kollegor som ställer höga krav verksamhet och kvalité? Vill du jobba i en internationell miljö med
ett positivt klimat? Vi söker nu minst en fritidsledare och/eller barnskötare för vikariat eller
visstidsanställning, omfattning 30-50%. Du arbetar med elever i åldern 6-12 år. Arbetstiden är
förlagd till varje eftermiddag i veckan. Kan fungera att kombinera med studier eller annat arbete
på förmiddagen.
ARBETSUPPGIFTER
Undervisning på fritidshemmet ska främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med
andra. I din roll som resurspersonal ska du, tillsammans med pedagoger, verka för att eleverna ska
få en så god utveckling som möjligt. I ditt arbete på fritidshemmet ska du stödja eleverna i deras
aktiviteter. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt inom riktlinjer och praxis. Arbetet kräver
en initiativrikedom, god samarbetsförmåga och en positiv barnsyn.
KVALIFIKATIONER
Du är utbildad fritidsledare och/eller barnskötare eller har annan likvärdig kompetens. Vi lägger
stor vikt vid personlig lämplighet och god förmåga till samarbete. Om du blir erbjuden tjänsten ska
utdrag ur belastningsregistret lämnas till arbetsgivaren innan anställningen träder i kraft.
ISGR (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.
KONTAKTPERSON
Ring eller skicka email till fritidspedagog Jessika Lagerlöf om du vill veta mer om tjänster i
Fritidshemmet på ISGR.
Tel nr: 031-708 92 70 email: jessika.lagerlof@isgr.se
Besök gärna skolans hemsida för mer information: www.isgr.se

LÖN
Fast lön
ANSÖKAN
Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan
ansökningstiden löpt ut. Datum för tillträdande av tjänst är senast 2019 08 05. Välkommen med din
ansökan via e-post senast 2019 05 24 till jessika.lagerlof@isgr.se och pernilla.adolfsson@isgr.se

