Vekstkommunen Vikna ligger på Namdalskysten i Nord-Trøndelag fylke. Folketallet har vært i jevn
vekst de siste årene så kommunen har i dag ca. 4450 innbyggere. 3000 av disse bor i og omkring den
trivelige kystbyen Rørvik som er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen. Rørvik har et godt
privat og offentlig servicetilbud samt videregående skole. Kommunen har et aktivt næringsliv i
utvikling og gode kommunikasjoner med blant annet daglige flyforbindelser og hurtigruteanløp.
Rørvik skole er en ganske stor skole i nordtrøndersk sammenheng, med rundt 600 elever. Rørvik skole
har ansvar for grunnskole, SFO, voksenopplæring og spesialpedagogisk hjelp i barnehage. Skolen er
fordelt på tre ulike skolebygninger.
Rørvik skole er en PALS-skole, og arbeider kontinuerlig for et best mulig læringsmiljø, blant annet
gjennom Trivselsprogrammet og MOT. PALS-satsingen er forsterket gjennom den statlige satsingen,
Ungdomstrinn i Utvikling, hvor klasseledelse og lesing var innsatsområdene til skolen. Som en
forlengelse av Ungdomstrinn i Utvikling er Rørvik skole inneværende år inne i pulje 7 av Vurdering for
Læring. Skolen mottar også veiledning gjennom et veilederkorps i regi av Udir for å styrke
kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen. Vår fordel er at vi har felles økonomi og en felles pedagogisk
plattform for hele grunnskolen.
Skolefritidsordningen (SFO) gir et helårlig tilbud. I skolefrie perioder utvides oppholdstida i SFO til
også å gjelde undervisningstida.

Ledig fagarbeider-/assistentstillinger ved Rørvik Skole.
Inntil 200 % vikariat som fagarbeider/assistent ledige ved for tiden Rørvik skole skoleåret 2018/19
(01.08.18 – 31.07.19).
Av dette vil det være behov for delstillinger, av den grunn kan det ikke påregnes hele stillinger.
Vi har behov for personer med arabisk og thai som morsmål, samtidig som det stilles krav til
tilfredsstillende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Spørsmål til stillingene kan rettes til pedagogisk leder Tor Inge Sandnes, tlf 922 92 359,
tor-inge.sandnes@vikna.kommune.no eller adm.leder Laila Elisabeth Olsen, tlf 900 99 093,
laila-elisabeth.olsen@vikna.kommune.no.
Søkere som har relevant utdanning, erfaring fra arbeid med barn i alderen 6 til 16 år vil bli
foretrukket. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Vi søker personer som:
* Setter elevene i sentrum
* Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner
* Er løsnings- og utviklingsorienterte
* Har evne til samarbeid med kollegaer mot felles mål
* Har erfaring i arbeid med mennesker
Generelt for stillingene:
 Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
 Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 Et godt faglig og sosialt miljø.



Gunstig pensjonsordning.

Menn oppfordres til å søke stillingene i skolene.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.
Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes per e-post til
vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist: 15. juni 2018

