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 med tiltredelse januar 2018 ved f.t. Rørvik skole:
Inntil 400 % stilling i vikariater frem til 31.07.2018, hvorav 2 x 100 % -vikariat med mulighet for
forlengelse ut skoleåret 2018/19.
Skolen har behov for lærere med godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen.
Spesifikke fagønsker: Matematikk (60 stp), norsk, naturfag, engelsk, spesialpedagogikk og spansk.
De som tilsettes må forplikte seg til å gå aktivt inn i skolens utviklingsarbeid.
Vi søker lærere 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
Rørvik skole er en PALS-skole, og arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø, blant annet
gjennom MOT og Trivselsprogrammet.
Spørsmål til stillingene kan rettes til Tor Inge Sandnes på tlf. 922 92 359, e-post toringe.sandnes@vikna.kommune.no eller Laila Elisabeth Olsen på tlf. 900 99 093 LailaElisabeth.Olsen@vikna.kommune.no

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.
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