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
- IT lärare
Vi söker Dig som
•
•
•
•

Arbetstid/
Varaktighet
Tillsvidare. Tillträde
snarast efter
överenskommelse.
Tjänsten kan komma
att inledas med en
provanställning på
6 månader.
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.

•
•
•

vill arbeta i en nordisk flerkulturell miljö.
har mångårig yrkeserfarenhet från IT sektorn.
behärskar antingen norska/finska svensk/finska.
vill vara en engagerad förebild och hjälpa våra studerande att nå sina mål genom att dela
med dig av din kunskap och intresse vill vara en engagerad förebild och hjälpa våra
studerande att nå sina mål genom att dela med dig av din kunskap inom exempelvis
Microsoft MTA, Microsoft MCSA/MCSE samt Linux LPI Level 1 & 2, Linux och
Microsoft klient/server operativsystem. Andra områden du har kännedom i kan vara
Office 365, Dynamic, Hyper- / Wmware, Azure eller AWS.
har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
är initiativrik, självständig och med en vilja till förnyelse och utveckling.
är en representativ företrädare för Utbildning Nord.

Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning. Våra studerande har skiftande bakgrund och
därför värdesätter vi de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och
ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Arbetsuppgifter
Hos oss har vi den studerande i fokus där alla vuxenstuderande arbetar efter individuella
utbildningsplaner och studerar kurser i olika takt. Studerande antas kontinuerligt under året.
Planera, utveckla, strukturera, organisera, genomföra och följa upp utbildning inom ITutbildningen certifierad systemspecialist/-support. Det finns både vuxenstuderande och
gymnasielever på utbildningsavdelningen.
Kontakta oss gärna för mer information om tjänsten
Alf Töyrä, utbildningschef för IT-utbildningen, mobil +46 70 555 87 24.
e-post: alf.toyra@utbnord.se
Fackliga kontaktpersoner
Ali Saukkoriipi, +46 927 751 74, Lärarförbundet, ali.saukkoriipi@utbnord.se
Viktoria Mäki, +46 927 751 04, Lärarnas Riksförbund, viktoria.maki@utbnord.se
Sista ansökningsdag
2018-08-05

Ansökan
Ansökan med meritförteckning sänds till
Utbildning Nord Alf Töyrä, Box 42
SE 95721 ÖVERTORNEÅ
Vi tar emot ansökan även via e-post: alf.toyra@utbnord.se
Besöksadress: Skolvägen 12, Övertorneå, Sverige
Sista ansökningsdag: 2018-08-05

