Kumlinge skola
i den östra åländska skärgården

SÖKER TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
Vi söker för läsåret 2017/2018 timlärare i huvudsyssla eller bisyssla i
någon kombination av följande timmar:
- Idrott 6 vt
- Finska (åk 5-6) 2 vt
- Textilslöjd 1-2 vt
- Finska (åk 8-9) 3 vt
- Musik 2 vt
- Biologi/geogr. (åk 8-9) 3 vt
- Bildkunskap 3 vt
- Hist/samh. (åk 8-9) 2 vt
- Kreativ profil 2 vt
- Religion (åk 8-9) 1 vt
- Hemkunskap 1 vt
- Tyska (åk 9) 2 vt
Är du behörig i något av ämnena kan du få tillsvidareanställning.
Kumlinge är en trygg plats mitt i havet. Här tar vi hand om varandra och
njuter av god service och korta beslutsvägar. Kommunen består av de
fyra huvudöarna Kumlinge, Enklinge, Seglinge och Björkö. Kumlinge är
helt svenskspråkigt likt övriga Åland. Boende finns nära skolan och vi
hjälper om så önskas till med att förmedla kontakt.
Vår skola är liten och trygg. Här arbetar skickliga pedagoger och
ambitiösa barn och ungdomar sida vid sida. Tack vare litenheten är
möjligheten till individuellt anpassad utbildning stor, stämningen god och
skoldagen inspirerande. Vi arbetar också med att utnyttja teknik i
undervisningen och eleverna har tillgång till nya verktyg som surfplattor,
smartboards och vanliga datorer. Skoldagens måltider lagas i samma hus
av ofta lokala råvaror.
Tillträde 1.8.2017. Lön och villkor enligt UKTA. Prövotid 5 månader.
Utdrag ur straffregistret samt intyg över hälsotillstånd ska uppvisas innan
valet fastställs.
Om du inte har finsk lärarbehörighet så kontakta gärna oss så kan vi
hjälpa till med att ta reda på om du är behörig på Åland.
Om du vill veta mer om tjänsterna eller om hur det är att bosätta sig på
Kumlinge kan du kontakta kommundirektör Christian Dreyer på telefon
+358 (0)40 52 55 820 eller e-post kommundirektor@kumlinge.ax
Ansökan riktas till Bildningsnämnden i Kumlinge, Kommunkansliet, AX22820 Kumlinge eller per e-post till kansli@kumlinge.ax senast den
5.5.2017.
Kumlinge kommun ser gärna att arbetet söks av både kvinnor och män.
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