Svensklärare med intresse för elevens lärande!
Kom och jobba med oss, vi får människor att växa
Snitz Skolor består av två grundskolor och en gymnasieskola och är en del av skolkoncernen PPS AB. Till
Snitz Grundskola Odenplan och Nacka söker vi nu svensklärare till våra högstadieelever. Våra
grundskolor erbjuder utbildning till barn fr om åk 4-9.
Hos oss kommer du att möta våra fantastiska elever, som alla har någon form av neuropsykiatrisk
diagnos. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen, öka sitt självförtroende och känna
studiemotivation. Vi har små skolor med mindre elevgrupper, allt för att individen ska få den plats som
hen behöver.
Som svensklärare på Snitz grundskolor ska du ha en god förmåga att se, och ge stöd till eleven i sin
utbildningssituation och sin skolmiljö.
Din
-

uppgift som Svensklärare är att:
Undervisa och skapa kunskap om det svenska språket för våra elever,
tillsammans med övriga lärare stödja elevernas lärande,
erbjuda strategier, verktyg och handledning för att öka elevernas förutsättningar att nå målen,
bygga trygga relationer för våra elever och vårdnadshavare.

Du ska ha en akademisk examen som behörig och legitimerad lärare i Svenska. Meriterande om du också
har utbildning gällande Svenska som andraspråk och/ eller specialpedagogik. Om du dessutom har
erfarenhet av att undervisa elever med NPF diagnoser värdesätts detta ytterligare.
För att trivas hos oss behöver vara intresserad av pedagogiska utmaningar och specialpedagogiska
utmaningar i vardagen och vilja lära mer för att på sikt uppnå en spetskompetens i din roll som
pedagog. Att hitta lösningar kräver kreativitet, flexibilitet, lagspel samt envishet och det skulle vi gärna
vilja att du har med dig.
Din kommunikativa förmåga är väldigt viktig liksom din förmåga att pedagogiskt leda i klassrummet. Du
behöver tro på att du kan göra skillnad och på att eleven kan lyckas – ibland mot alla odds – så långt
som möjligt.
För att lyckas behöver vi göra detta tillsammans för att flera är starkare än en.
Som Svensklärare på Snitz får du arbeta med:
- fantastiska elever
- i en liten skola med små klasser om ca 10 elever
- marknadsmässig lön
- semestertjänst, schemalagd med längre sammanhängande ledighet under elevernas lov.
- stimulerande och kreativ miljö
- trevliga och kompetenta medarbetare.
De två tjänsterna inleds med en provanställning på 6 månader och övergår därefter i
tillsvidareanställningar med 40% på vår skola i Nacka samt 60% för vår grundskola vid Odenplan och
med start 8 augusti 2017. Bifoga relevanta betyg/ examensintyg och referenser till din ansökan. Vid
anställning ska du också kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 170530 (vi genomför intervjuer fortlöpande)
Ange referensnummer: Svensklärare SNITZ Grund
Vi tar emot ansökan via epost direkt till rektor: Annika.hanberger@snitz.se
Tel. 0768852183

