Ledig stilling som Miljøterapeut
Vikna kommune har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut ved Austafjord
oppvekstsenter.
Arbeidsoppgaver
 Oppgavene vil være knyttet til skole og SFO med oppfølging og ansvar for
aktiviteter mot enkeltelever og grupper av elever.
 Arbeid med enkeltelever og grupper med sammensatte vansker knyttet til adferd,
psykisk helse, samarbeid og motivasjon.
 Legge til rette for aktiviteter, ta initiativ, lede og veilede barnegrupper i ulike
situasjoner ute og inne.
 Veilede øvrig personale innenfor sitt ansvars- og kompetanseområde.
 Jobbe selvstendig og ta ansvar for de oppgavene man har alene og i samarbeid
med øvrig personale.
Spørsmål til stillingene kan rettes til oppvekstsjef Trine Kvalø tlf. 48156317 e-post:
trine.kvaloe@vikna.kommune.no eller konstituert rektor Paul W. Sollid tlf. 99469239.
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt: god samarbeidsevne, fleksibilitet, engasjement,
kreativitet, lojalitet, struktur og orden.
Vi søker ansatte som:
 Er gode til å bygge relasjoner til elevene/barna og som er flink til å motivere dem
for lek og læring.
 Er gode til å samarbeide med kollegaer, foresatte og eksterne
samarbeidspartnere.
 Bidrar aktivt i fellesskapet.
 Har evne til refleksjon over egen praksis i samspill med barn og voksne.
 Har evne til å engasjere seg i barns hverdag, skape trygghet og møte
enkeltbarnet der det er.
 Har evne til å løse oppgavene på en fleksibel måte.
Kvalifikasjoner:
 Vernepleier/ barnevernspedagog/ sosionom eller tilsvarende relevant universitets/ høgskoleutdanning.
 Relevant god praksis i tillegg vil styrke søknaden.
 Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.
Vi tilbyr:
 Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 Et godt arbeidsmiljø – faglig og sosialt
 Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 Gunstig pensjonsordning
 Kommunen er behjelpelig med bolig



Flytteutgifter dekkes etter reglement.

Menn oppfordres til å søke.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.
Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes: Vikna kommune,
rådmannen, P.b. 133 Sentrum, 7901 Rørvik. Eller per e-post til
vikna@vikna.kommune.no
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