
 

 
 

 

 

ISGR söker kurator 

Sista ansökningsdag 2019-10-05 

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 

Vi söker nu en kurator. Vill du arbeta på en skola med engagerad personal motiverade elever och korta 

beslutsvägar? Då ska du söka tjänst hos oss. 

Dina arbetsuppgifter: 

Du kommer att arbeta som F5-kurator på ISGR Guldheden för både den nationella och internationella 

sektionen. Du medverkar i vårt elevhälsoteam tillsammans med skolsköterska, skolpsykolog, 

specialpedagoger, biträdande rektorer och rektor. Tillsammans med elevhälsoteamet och skolans övriga 

personal kommer du att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, vilket innebär att du måste vara 

flexibel och ha lätt för att samarbeta. Du är sakkunnig gällande socialt arbete, sociallagstiftning och står 

för den sociala och psykosociala kompetensen. Du behöver kunskaper om barn och ungdomars 

utveckling samt deras situation i samhället. Du arbetar med enskilda stödsamtal till elever och riktade 

insatser i en klass eller grupp. Arbetet innebär även att göra skolsociala utredningar. Tillsammans med 

övrig personal ansvarar du för att ge barnen en bra vistelse i våra verksamheter. I ditt arbete finns du till 

för alla elever på skolan och anammar skolans gemensamma förhållningssätt. 
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Kvalifikationer: 

Du har socionomexamen. Erfarenhet som skolkurator och av arbete med barn/elever med psykosociala 

behov är meriterande. Du ska vara lyhörd, kreativ, empatisk, flexibel, ha god samarbetsförmåga och 

kommunikativ förmåga samt kunna arbeta självständigt. Du är driven inom kvalitetsarbete, 

dokumentation m.m. Som person har du lätt för att skapa personliga relationer med eleverna och 

arbetar för trygghet och välbefinnande. Du har en positiv grundinställning och tar ditt ansvar i ditt 

arbete. Du behöver behärska både svenska och engelska i tal och skrift. Grundläggande IT-kompetens är 

ett krav. 

Vi söker dig som är: 

• är trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella 

• har lätt för att arbeta elevinriktat med eleven i centrum 

• har god samarbetsförmåga 

• är flexibel i ditt arbete 

• är självgående och ansvarsfull 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du ska vara trygg och tydlig i din yrkesroll och ha god förmåga 

att se till varje barns individuella behov. Du är bra på att entusiasmera och skapa engagemang både hos 

dina kollegor och hos eleverna. Du är bra på att kommunicera och uppskattar det kollegiala lärandet. Du 

har förmåga att driva och utveckla nya metoder och har lätt för att omsätta teori i praktik. 

Övrigt: 

Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %, med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt 

överenskommelse. 

Vänligen skicka ditt CV samt personligt brev till marianne.axelsson@isgr.se. Ansökningar behandlas 

löpande. Sista ansökningsdag är 2019-10-05. För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga 

relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att Skollagen kräver att samtliga medarbetare 

visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och att handläggningstiden för detta dokument kan vara 

lång. Varmt välkommen in med din ansökan! 

Eventuella frågor besvaras av rektor Marianne Axelsson: 031-7089255 

Vi undanber oss vänligen hjälp av rekryteringsfirmor. 

 


