Är du en av våra nya lärare som vill
vara med och utveckla folkhögskolan?
Vår folkhögskola har påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna möta nya krav
och förväntningar hos våra deltagare. Vi vill utveckla skolan inom fyra profilområden:
hälsa och natur, konst och kultur, samhället - nu, då och framåt samt stärka föreningar.
Vi söker nu ett antal lärare till profilområdena hälsa och natur, samhället - nu, då och framåt
samt stärka föreningar som tillsammans med oss vill vara med och utveckla folkhögskolans
kursutbud och kursinnehåll.
Vi söker dig med pedagogiska kunskaper som kan skapa intressanta kurser för våra kursdeltagare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av läraryrket. Du har förmåga att möta varje
deltagare utifrån dess förutsättningar. Du kan inspirera och skapa trygghet i gruppen.
Vi ser att du är positiv till utvecklings- och förändringsarbete och har lätt att arbeta med
människor. Du är bra på att bygga relationer och skapa kontakter,har lätt för att uttrycka
dig i tal och skrift. Du tar egna initiativ och är en person som kan arbeta självständigt.
Vi erbjuder dig att, tillsammans med våra deltagare, skapa en utvecklande lärmiljö.
Meriterande är om du har folkhögskolelärarexamen, lärarbehörighet och/eller erfarenhet
av folkbildning.

Arbetstid/Varaktighet

50 % för hälsa och natur, samhället - då, nu och framåt
50-100% stärka föreningar

Lön

Lön och övriga villkor enligt Branschavtal Arbetsgivaralliansen, Förbundet
Folkhögskollärarna.

Sista ansökningsdag:

27 april - 2018. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
Tillträde sker efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Mer information om tjänsten hittar du på: pros.fhsk.se
Välkommen med din ansökan till: inger.kvist@pros.fhsk.se
PRO:s folkhögskola, 810 21 GYSINGE

Kontaktpersoner

Kristin Spolander, rektor kristin.spolander@pros.fhsk.se
Jane Svensk, facklig representant jane.svensk@pros.fhsk.se
Inger Kvist, ekonomi- och personalchef inger.kvist@pros.fhsk.se
PRO:s folkhögskola är öppen för alla men har en präglad seniorprofil.
Vår värdegrund vilar på alla människors lika och unika värde. Våra
filialer har inriktning på dagkurser och finns i Stockholm och Göteborg.
Folkhögskolan, som har sitt huvudsäte i Gysinge, har idag cirka 25 anställda.

