Ledig stiling i Nærøysund kommune fra 1. august 2019.
1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å
være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i
vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen
som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.
I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert
service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og
annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.
Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd
barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.
Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to
timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover
og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.
Vikna kommune:
Ledig vikariat for allmennlærer ved Austafjord oppvekstsenter.
Austafjord oppvekstsenter ligger på Austafjord ca. 3 mil fra Rørvik. Skolen er en 1-10
skole og har i underkant av 50 elever.
Inntil 100 %, vikariat skoleåret 2019/20
Fagønske: tegnspråk, spes.ped., kunst og håndverk, musikk, kroppsøving.
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til konstituert rektor Paul W. Sollid
tlf. 994 69 239
De som tilsettes forplikter seg til å gå aktivt inn i arbeidsplassens utviklingsarbeid.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.
Eventuelle referanser må oppgis i søknaden.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement hvorav
prøvetid på 6 måneder.
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.
Søknad med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Vikna kommune, Pb. 133 sentrum,
7901 Rørvik eller på e-post til: vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist: 30. juni

