Vekstkommunen Vikna ligger på Namdalskysten i Nord-Trøndelag fylke. Kommunen har ca. 4350
innbyggere, hvorav ca 3000 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i jevn vekst de
siste årene. Rørvik er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen, og har et velutviklet privat og
offentlig servicetilbud. Ytre Namdal videregående skole ligger i Rørvik. Kommunen har et aktivt
næringsliv i utvikling.
Kommunen har gode kommunikasjoner bl.a daglige flyforbindelser og hurtigruteanløp.
Oppvekstetaten i Vikna kommune omfatter 2 grunnskoler, SFO, 2 kommunale og 6 private
barnehager, musikkskole og folkebibliotek. Kommunen har full barnehagedekning. Oppvekstetaten
har ca 120 ansatte.

Ledig stilling ved Austafjord oppvekstsenter:
LÆRERSTILLING
Inntil 100 % stilling som lærer i vikariat for perioden 01.01. – 31.07.16 med mulighet til forlengelse ut
skoleåret 2016/17 for kvalifiserte søkere.
Vi søker fortrinnsvis allmennlærere, men andre med relevant høgskoleutdanning/fagutdanning og
praksis vil også bli vurdert.
Det settes krav til tilfredsstillende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Vi kan tilby:
* Personlig og faglig utvikling
* Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder
Generelt
Vil det også være behov for tilkallingsvikarer ved både Rørvik skole og Austafjord oppvekstsenter for
å dekke opp lærer- og fagarbeider/assistentfunksjoner.
Vi har behov for lærere som kan undervise i alle fag i grunnskolen.
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
Spørsmål til stillingene kan rettes til rektor ved Austafjord oppvekstsenter tlf 74 39 24 02/ 99 38 11 41,
knut-arne.valo@vikna.kommune.no. Menn oppfordres til å søke stillingene i skolene.
Søkere må oppgi hvilke stillinger de søker.
Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Generelt for alle stillinger:
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
Et godt faglig og sosialt miljø.
Gunstig pensjonsordning.
Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.
Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes:
Vikna kommune, rådmannen, P.b. 133 Sentrum, 7901 Rørvik.
Søknadsfrist på stillingene i oppvekstetaten: 15. desember 2015

