Lärartjänst
Vi söker en lärare i svenska som andraspråk (SVA) till Karlskoga folkhögskola.
Tjänsten är en visstidsanställning på 75 % av en heltid.
Du kommer att vara arbeta med svenskundervisning i vårt ESF projekt Arena för alla med deltagare som
står långt från arbetsmarknaden. Du kommer vidare att vara en del i projektorganisationen, som har målet
att underlätta inträdet på arbetsmarknad genom utbildning och förändringsarbete med arbetsgivarparter i
projektet.
Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med svenska som andraspråk i din examen. Vi ser gärna sökande med
folkhögskollärarexamen. Kännedom om vår huvudman och folkhögskola är meriterande.
Egenskaper
Du har en god förmåga att bemöta människor väl som har olika bakgrund, olika kulturella erfarenheter och
ibland behov av särskilt stöd. Du är en person som sätter individens trygghet och respekt i centrum för
lärandet. Du tror på varje människas möjlighet till växande och du har förmåga att handleda och inspirera
våra deltagare. Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och vilja att arbeta innovativt i team samt att
du delar huvudmans grundläggande värderingar.
Anställningsform
Tjänsten är en visstidsanställning under perioden 11 januari – 31 augusti 2021.
Möjlighet finns till förlängning och utökad tjänst upp till heltid.
Tillträdesdatum 11 januari 2021.
Ansökan
Märk ansökan: ”Lärare sva 2021”
Ansökan (CV samt personligt brev) mailas till: brittmarie.danielson@karlskogafhs.se
Sista ansökningsdag: 2020-11-18

Frågor besvaras av rektor Elaine Lindblom 0586 – 646 01, 070–634 65 85 biträdande rektor PerArne
Swanolf 0586-646 07, 070-860 33 60. Facklig representant Mattias Kindberg 070-547 86 32.
Karlskoga folkhögskola är en rörelsefolkhögskola med Equmeniakyrkan och ungdomsorganisationen
Equmenia som huvudmän. Under ett läsår möter vi 350 studerande i ett brett utbud av kurser. Här möts
människor från olika delar av världen och i olika åldrar. På vår skola finns möjligheter till internatboende. Vi
har restaurang, vandrarhem och bedriver en omfattande kurs- och konferensverksamhet. Våra ledord i all
verksamhet är Möten, mod och möjligheter!
Vill DU vara med på vår resa? Välkommen med din ansökan!
Se vidare w
 ww.karlskogafolkhogskola.se

