Ledig stilling ved Rørvik skole fra 01.august 2019
Vil du være med å bidra til byggingen av Nærøysund kommune?
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 10000 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 og 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.
Rørvik skole er en stor skole i trøndersk sammenheng med rundt 580 elever. Rørvik skole har per nå
ansvar for grunnskole, SFO, voksenopplæring og spesialpedagogisk hjelp i barnehager. Rørvik skole er
en PALS-skole, og arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø, blant annet gjennom
Trivselsprogrammet og MOT. Skolefritidsordningen (SFO) gir et helårlig tilbud. Voksenopplæringen
gir opplæring til flyktninger, arbeidsinnvandrere og personer med utenlandsk opprinnelse som har
giftet seg med nordmenn.

Undervisningsinspektør
100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Rørvik skole, er ledig for tiltredelse 01.08.19.
Skolen har 530 elever fordelt på 1.-10. klassetrinn. Skolen har et lederteam som består av en
administrativ og en pedagogisk leder samt tre undervisningsinspektører. Undervisningsinspektørene
er fordelt på henholdsvis 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Undervisningsinspektørene alternerer
mellom trinnene etter rektors bestemmelse. Pt. er stilingen på 1.-4. trinn ledig.

Kommunen søker:
Utviklingsorientert og initiativrik leder med pågangsmot for å fylle en viktig stilling ved Rørvik skole.
Du må være fleksibel, strukturert og ha evne til å jobbe i team. Den administrative delen av stillingen
er pt. satt til 70%. I den øvrige delen av stillingen kan undervisning og annet arbeid påregnes.

Krav til stillingen:
Relevant pedagogisk utdanning helst med tilleggsutdanning innen ledelse.
Tidligere undervisningspraksis kombinert med ledererfaring fra grunnskole vil vektlegges.
I tillegg vektlegges personlige egenskaper, som god kommunikasjons- og motivasjonsevne.

Kommunen kan friste med:








Personlig og faglig utvikling
Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
Et godt faglig og sosialt miljø
Gunstig pensjonsordning
Lønn etter avtale
Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement hvorav prøvetid på
6 måneder. Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2. Gyldig politiattest
må fremlegges ved tiltredelse. Eventuelle referanser må oppgis i søknaden. Aktuelle søkere blir
innkalt til intervju.
Spørsmål om stillingen kan rettes til pedagogisk leder Tor Inge Sandnes 922 92 359 toringe.sandnes@vikna.kommune.no eller administrativ leder Laila Elisabeth Olsen 900 99 093 lailaelisabeth.olsen@vikna.kommune.no
Søknad med CV, godkjente kopier av vitnemål og attester sendes til:
vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist: 17.07.19
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt
fra denne, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli
kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jf. Offentleglova §25 annet ledd.

