Utbildningsledare till projektet Utveckling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län söker engagerad utbildningsledare
med intresse för kultur, samhällsfrågor och folkbildning till projektet Utveckling
från dag ett. Du blir placerad i Örebro med Örebro län som arbetsområde.

Som utbildningsledare undervisar du asylsökande i det svenska språket och om det
svenska samhället. Du ska även, i samarbete med aktuella parter, utveckla vårt
arbete med språknivågradering inom projektet. Du kommer att ingå i ett team med
engagerade kollegor och vi ansvarar gemensamt för ett lyckat projekt.
Är du den vi söker?

Du som söker är en trygg person med integritet, du har en stark drivkraft och god
samarbetsförmåga. Vi ser även att du är organiserad och planerar ditt arbete på ett
strukturerat sätt.
Vi söker dig som:

•
•
•
•
•
•

har några års arbetslivserfarenhet, gärna inom undervisning för målgruppen
är pedagogisk, självständig och ansvarstagande
har erfarenhet av projektarbete
är kommunikativ och behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
har erfarenhet av sociala medier och Officepaketet
har körkort och tillgång till bil, i tjänsten ingår regelbundna resor i Örebro län.

Det är meriterande om du har erfarenhet av mångfaldsfrågor och folkbildning,
och om du talar arabiska, persiska och/eller farsi.
Vi eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning och lägger stor vikt vid
personlig lämplighet.
Bakgrund – Utveckling från dag ett

Utveckling från dag ett är ett projekt vars syfte och mål är att förbättra
asylprocessen och förkorta etableringen genom insatser på individ- och
samhällsnivå. Projektet pågår under 2,5 år och bland annat ska 1200 asylsökande
få undervisning i svenska och samhällskunskap. Projektet finansieras av Asyl-,
migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan
Örebro län.
Anställningsform:
Projektanställning t.o.m. 2018-12-31

Sista ansökningsdag:
2017-06-01

Omfattning:
50-100 %

Skicka din ansökan till:
Jeanette Ohlsson
Projektledare
jeanette.ohlsson@sv.se
070-856 31 19

Tillträde:
Snarast, efter överenskommelse
Lön:
Månadslön, efter överenskommelse
Arbetsgivaren har kollektivavtal

För upplysningar om tjänsten:
Kontakta Jeanette Ohlsson

