
SFO-leder Søre Ål
skole
Grunnskole overordnet,
Lillehammer kommune

Søre Ål skole er en fulldelt barneskole. Ledelsen ved skolen består av rektor, inspektør og SFO-leder.
Skoleåret 2021-2022 er det 378 elever på skolen. Skolens SFO har inneværende skoleår 130 elever, og 10
ansatte.

Skolen ligger flott til, med et unikt uteområde, som blant annet består av områder for både ballaktiviteter,
klatrevegg og terrengsykkelløype, i tillegg til lekeapparater, husker og sandkasse for de minste. Rundt
skolen er det et flott friområde som benyttes aktivt både sommer og vinter.

Det er for tiden ledig et vikariat som SFO-leder ved skolen. Stillingen er ledig fra dags dato og i første
omgang frem til 1.08.2022, men med mulighet for forlengelse.

  Søknadsfrist: 24.03.2022

  Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

  Sted: Lillehammer

  Stillingstittel: SFO-leder Søre Ål skole

  Stillinger: 1

  Heltid / Deltid: Heltid

  Ansettelsesf… Vikariat

  Stillingsprose… 100

  Webcruiter-ID: 4478532314

  Startdato: 01.03.2022

  Sluttdato: 31.07.2022

  Sosial deling :       

Arbeidsoppgaver

 Ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen (SFO)
 SFO-leder har delegert personalansvar for de ansatte på SFO, herunder ansvar for

sykefraværsoppfølging, vikarordning og medarbeidersamtaler
 Ansvar for utviklingsarbeidet på SFO
 SFO-leder er en del av skolens ledergruppe og utfører sin del av de samlede administrative og praktiske

oppgavene på skolen

Kvalifikasjoner

 Pedagogisk utdanning
 Det er ønskelig med erfaring innen ledelse eller administrasjon



Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Personlige egenskaper

 Lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering
 Ditt arbeid preges av målrettet struktur, evne til å se helhet og du kan prioritere i en hektisk hverdag
 Høy arbeidskapasitet og evne til å omstille deg raskt ved behov
 Personlig egnethet vil bli tillagt vekt ved tilsetting

Vi tilbyr

 Lønns-, tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaler og regler
 En skolefritidsordning og en skole som har fokus på kultur for læring i trygge rammer
 En meningsfylt jobbhverdag med utfordringer og gleder
 Ledelse i et spennende miljø med dyktige og faglig sterke kollegaer
 Deltakelse i et aktivt og inkluderende SFO-lederforum

Hamarvegen 131, 2613 Lillehammer, Norge

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Fred Steinar Botten
Rektor

 61 10 77 77
 913 02 825

Elisabet Roland
Assisterende Skolesjef

 97168590

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn,

funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på

de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge

Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om

konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte

kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med

ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se

andre jobbmuligheter,  trykk her

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.094457800000,10.475819900000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.094457800000,10.475819900000
http://www.lillehammer.no/hjem.277014.no.html
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/TermsAndConditions
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter

