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Lärare i sydsamiska språket till Sámij åhpadusguovdásj
Sámij åhpaduguovdásj/Samernas utbildningscentrum söker en lärare i sydsamiska språket. Sámij
åhpadusguovdásj är inne i utvecklingsprocess och söker nu en ny medarbetare som ska vara delaktig
i den fortsatta utvecklingen inom det sydsamiska språket, samt av skolans övriga utveckling. Som
medarbetare hos oss, delar du vår värdegrund.
Vill du ha ett utmanande jobb där du får stor möjlighet att vara med och utveckla skolan? Då är det
här något för dig!
Om skolan
I över 70 år har Samernas folkhögskola bedrivit utbildningar. Skolan bytte namn 1999 till Sámij
åhpadusguovdásj och upphörde att vara folkhögskola. Idag driver skolan utbildning inom samiskt
hantverk, samiska språk, rennäring och samiskt mathantverk. Skolans uppdrag är; “Sámij
åhpadusguovdásj ger alla samer möjlighet att växa i sin kultur.” Värdegrunden i vår organisation är
“Stolthet, ärlighet och respekt. Tydlig och öppen kommunikation.”

Dina arbetsuppgifter

Huvuduppgiften i arbetet är att undervisa och inspirera studenterna i det sydsamiska
språket, utifrån skolans styrdokument och de nationella målen. En annan viktig del är, att
uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål
och att vara en viktig del i skolans utveckling. Du kommer vara en viktig del i arbetslaget och
skapar tillsammans med studenter och kollegor förutsättningar för lärande och
kunskapsförmedlande. Det finns stora möjligheter att använda dina kunskaper och
erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens
arbetsformer. Du ska också medverka i analys och utveckling av skolverksamheten
tillsammans med övriga lärare och skolledning.
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Du ansvarar även över tilldelad budget. Ditt uppdrag som pedagog är undervisning,
vägledning,

strukturera-

och

utveckla

deltagarnas

lärandeprocesser,

planering,

socialpedagogiska uppgifter, administrativa arbetsuppgifter samt de arbetsuppgifter i övrigt
som följer skolans verksamhet.
Din kravprofil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i sydsamiska språket eller motsvarande som arbetsgivaren
bedömer likvärdig. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i det sydsamiska språket. Du
är beredd att utveckla dina egna kompetenser. Du är inte främmande för att prova nya metoder.
Du har kunskaper om, samt insikt i samiskt samhällsliv och kultur.
Det är meriterande om du har erfarenhet av läraryrket. Du ska ha god förmåga att
samarbeta med såväl kollegor som studenter Du kommer med förslag och deltar aktivt
i den kollegiala dialogen. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt och vara flexibel.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på sydsamiska är en självklarhet för uppdraget.
Du har grundläggande datorvana i Officepaketet. Du kan använda dig av dagens IT-teknik.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är utvecklingsinriktad med positivt förhållningssätt. Du ska kunna samarbeta och
vara kommunikativ. Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och du har:
-

Förmåga att skapa arbetsglädje omkring sig.

-

Kreativitet, förnyelseanda och förmåga se nya möjligheter.
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-

Förmåga att skapa förtroende såväl inom Samernas utbildningscentrum som mellan skolan
och omvärlden.

-

Förmåga att tillgodogöra sig ny kompetens.

-

Du har ledaregenskaper.

Arbetsplats: Sámij åhpadusguovdásj, Jokkmokk, Norrbotten.
Anställningsform: Deltid enligt överenskommelse, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning.
Övrigt: Provanställning tillämpas.
Start: 20 augusti 2018
Facklig konktakt: Lärarförbundet Lena Lindberg-Wikström 070 266 80 48
Upplysningar: rektor, Britt-Inger Tuorda, tel: 0971 440 02, eller e-post:
britt-inger.tuorda@samernas.se
Dina ansökningshandlingar; CV, personligt brev och övriga handlingar. Du ska ange minst två
referenser. Handlingarna med löneanspråk, märkt ”Lärare i sydsamiska språket” skall vara skolan
tillhanda senast den 27 maj 2018.
Skickas till:
Britt-Inger Tuorda, Sámij åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum, Borgargatan 2, 962 31
JOKKMOKK
eller
märk: ”Lärare i sydsamiska språket”
e-post till: britt-inger.tuorda@samernas.se
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