UTBILDNING NORD – NYCKELN TILL DEN NORDISKA ARBETSMARKNADEN
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Utbildning Nord anordnar yrkesinriktad vuxenutbildning för arbetsmarknaderna i
Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nords uppdrag är att göra våra ca 300 studerande anställningsbara och attraktiva på
den nordiska men även på den internationella arbetsmarknaden. Vi är ca 70 anställda. Besök gärna vår hemsida
www.utbnord.se för mer information om oss. I Övertorneå finns vacker natur, fantastiska fritidsmöjligheter och bland
Sveriges bästa förskolor och skolor. Här är billigt att bo och leva, Övertorneå har Norra Norrlands lägsta kommunalskatt.
Mer info om Övertorneå hittar du på www.overtornea.se.

Nu söker vi en utbildningschef till Teknik och industri
Utbildning Nord bedriver ett 30-tal olika yrkesutbildningar. Yrkesutbildningarna är organiserade i
tre olika verksamhetsområden. Till verksamhetsområde Teknik-industri söker vi nu en
utbildningschef. Till området hör elektriker-, kylmontör- VVS-, plåtteknik, CNC- och
mekanikerutbildningar. Vi har vuxenstuderande från Finland, Norge och Sverige samt svenska
gymnasieelever. Vi ger även företagsutbildningar och kortkurser vid behov.
Arbetsuppgifter
Du leder den dagliga verksamheten inom verksamhetsområdet som innefattar ekonomi-,
arbetsmiljö och personalansvar för i dagsläget 16 yrkeslärare. Som utbildningschef är ditt uppdrag
att leda och utveckla utbildningsområdet och skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera
rätt kvalité mot kund och att de studerande når en hög måluppfyllelse och kommer ut i jobb. Du
ingår i ledningsgruppen.

Arbetstid
Varaktighet
Tillsvidare. Tillträde
snarast eller efter
överenskommelse.
Lön
Individuell lön, ange
löneanspråk.
Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit
ställning till
rekryteringskanaler
och marknadsföring.
Vi undanber oss
därför bestämt
kontakt från mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Utbildning och yrkeserfarenhet
• Du har akademisk utbildning inom pedagogik eller HR eller annat område som vi
bedömer som relevant.
• Vi tror du har yrkeserfarenhet från det tekniska området.
• Flera års yrkes- och ledarerfarenhet från utbildningssektorn.
• Det är meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera av områdena: offentlig
upphandling, kvalitetsledningssystem och arbete i mångkulturella arbetslag eller miljöer.
Språk
Du behöver kunna antingen svenska eller norska. Meänkieli/finska är meriterande. Du har lätt för
att uttrycka dig i tal och skrift och arbetar naturligtvis obehindrat med vanligt förekommande
kontorsstödsprogram och administrativa system.
Personliga egenskaper
• Förmåga att förmedla engagemang
och intresse för området.
• God kommunikations- och
samarbetsförmåga.
• Ser dig själv som en del i ett större
sammanhang.

•

•

Initiativrik och med en vilja till
förnyelse och utveckling.
Vara en representativ företrädare för
Utbildning Nord.

Kontakta oss gärna för mer information om tjänsten
Leif Lahti, direktör för Utbildning Nord, mobil +46 70 311 18 88, e-post: leif.lahti@utbnord.se
Fackliga kontaktpersoner
Ali Saukkoriipi, +46 927 751 74, Lärarförbundet, ali.saukkoriipi@utbnord.se, yrkeslärare.
Iiris Matela+46 927 751 17, Lärarnas Riksförbund, iiris.matela@utbnord.se, yrkeslärare
Katja Nilsson + 4692775161, Vision, katja.nilsson@utbnord.se, lönehandläggare

Ansökan
Ansökan med meritförteckning sänds till
Utbildning Nord, Leif Lahti, Box 42
SE 95721 ÖVERTORNEÅ
Vi tar emot ansökan även via e-post: leif.lahti@utbnord.se
Besöksadress: Skolvägen 12, Övertorneå, Sverige
Sista ansökningsdag: 2018-01-05

