Vekstkommunen Vikna ligger på Namdalskysten i Nord-Trøndelag fylke. Kommunen har ca. 4450
innbyggere, hvorav ca 3000 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de
siste årene. Rørvik er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen, og har et velutviklet privat og
offentlig servicetilbud. Ytre Namdal videregående skole ligger i Rørvik. Kommunen har et aktivt
næringsliv i utvikling.
Kommunen har gode kommunikasjoner bl.a daglige flyforbindelser og hurtigruteanløp.
Oppvekstetaten i Vikna kommune omfatter 2 grunnskoler, SFO, voksenopplæring, 2 kommunale og
6 private barnehager, musikkskole og folkebibliotek. Kommunen har full barnehagedekning.
Oppvekstetaten har ca 120 ansatte.

Ledige lærerstillinger i Vikna kommune fra 01.08.17.
Ved f.t. Rørvik skole:
Inntil 11 x 100 % faste-, midlertidige- eller vikarstillinger.
Inntil 4 x 50 % fastvikar stillinger for skoleåret 2017/18.
Skolen har behov for lærere med godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen.
Spesifikke fagønsker: 60/30 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk.
Andre fagønsker: Spesial- og sosialpedagogikk, rådgiver, kroppsøving, norsk
som andrespråk, musikk, barnehagelærer m/spesial-/sosial pedagogisk
tilleggsutdanning.
Morsmålslærere:
Inntil 60 % stilling fordelt på følgende morsmål:
Tigrinja, somali og arabisk
Lærere som tilsettes må kunne påregne undervisning også innenfor voksenopplæringa og
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
De som tilsettes må forplikte seg til å gå aktivt inn i skolens utviklingsarbeid.
Rørvik skole er en PALS-skole, og arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø, bla gjennom
MOT og Trivselsprogrammet.
Spørsmål til stillingene kan rettes til fungerende rektor Hallvar Rørdal, tlf 74 39 34 04/ 48 070 805,
hallvar.rordal@vikna.kommune.no.

Ved f.t. Austafjord oppvekstsenter:
Inntil 200 % faste stillinger som lærer.
Spesifikke fagønsker: 60/30 studiepoeng i matematikk, norsk og engelsk.
Andre fagønsker: Kunst og håndverk, tysk, kroppsøving og musikk.
Skolen skal gjennomføre et pilotprosjekt på 1.-7. trinn i forhold til bruk av iPad som læremiddel i
skolene i Vikna, kunnskap/erfaring innenfor dette vil bli vektlagt.
Spørsmål til stillingene kan rettes til rektor Knut Arne Valø, tlf 74 39 24 02/ 993 81 141,
knut-arne.valo@vikna.kommune.no.

Det vil også kunne bli behov for lærere i andre kortere og lengre vikariater/midlertidige stillinger på
begge skolene.
Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Vi søker allmennlærere som:
* Setter elevene sin læring og læringsresultat i sentrum
* Har fokus på klasseledelse, er tydelige og har evne til å bygge relasjoner
* Er løsnings- og utviklingsorienterte
* Har evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål
* Har undervisningserfaring
Generelt for alle stillinger:
Personlig og faglig utvikling
Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
Et godt faglig og sosialt miljø.
Gunstig pensjonsordning.
Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.
Vikna musikk- og kulturskole
Inntil 40 % stilling som lærer.
Disipliner som fortrinnsvis ønskes dekket: Gitar, Band, Slagverk, Teater, Visuell kunst. Musikkleik for
barn i alderen 4 - 8 år.
Stillingen vil kunne kombineres med stilling i grunnskolen eller om nødvendig bli delt på flere
personer for å dekke flere disipliner.
Arbeidsoppgaver:
 Stillingen består i undervisning av barn og ungdom, samt deltakelse i skolens øvrige arbeid
som forestillinger og konserter.
 Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner:
Det søkes primært etter lærer med relevant utdanning innen musikk og estetiske fag, søkere med
annen kompetanse/erfaring vil også kunne bli vurdert.
Det vil bli lagt vekt på personlig egenhet, kreativitet, samarbeidsevne samt evne til å jobbe i team.
Dersom søkere innehar andre kvalifikasjoner som kan være interessante, er vi åpen for å
videreutvikle nye tilbud.
Spørsmål til stillingene kan rettes til rektor Sølvi V. Brækkan, tlf 74 39 34 17 / 951 62 338,
solvi.vik-breakan@vikna.kommune.no.
Menn oppfordres til å søke stillingene i skolene.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
Søkere må oppgi hvilke stillinger de søker.
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes:
Vikna kommune, rådmannen, P.b. 133 Sentrum, 7901 Rørvik.
Søknadsfrist: 28. april 2017

