ABF Stockholm Södertälje söker SFI-lärare
Vi söker legitimerade SFI-lärare som vill vara med och utveckla vår verksamhet och undervisning i
ABF Stockholms nyaste enhet Södertälje!
Vi söker dig som tycker att det är en spännande möjlighet att få vara med och bygga upp vår
nystartade skola. Tillsammans formar vi och skapar ramarna för framgångsrik språkinlärning. Vi ser
möjligheter och sätter elevens bästa i fokus. Pedagogiskt utvecklingsarbete och inspirerande
språkundervisning är centrala i vårt dagliga arbete. Skolans stämning präglas av stor arbetsglädje
både hos elever och lärare. Som lärare hos ABF Stockholm ingår du i ett lärarlag som samarbetar
och samverkar kring planering, upplägg och bedömning av kurser.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av att arbeta som SFI-lärare.
• Har lärarlegitimation för SFI-undervisning (minst 30 poäng i svenska som
andraspråk).
• Är kunnig inom sitt ämne samt är en god pedagog.
• Har insikt om styrdokument, regler, metoder och rutiner inom vuxenutbildningen.
• Uttrycker dig väl i tal och skrift.
Som person ser vi att du brinner för människors lärande. Du har en helhetssyn, är flexibel och
noggrann. Du är ansvarstagande och tycker om att samarbeta med andra, du har nära till skratt och
trivs i en prestigelös miljö. Som medarbetare hos oss förutsätter vi att du bottnar i ABF Stockholms
värderingar, du förstår dina egna och det idéburnas roll och drivkrafter. Vi strävar efter att skapa ett
mer jämlikt samhälle och ser gärna att du har kunskaper och perspektiv som bidrar i det arbetet.
Din profil
•
•
•
•

Eftergymnasial utbildning två år eller längre (krav)
Lärarexamen (krav)
Lärarlegitimation (krav)
Pedagogik och lärarutbildning (meriterande)

Anställningsform och tillträde
ABF Stockholm Södertälje söker lärare för studieväg 2 och 3 på heltid. Kvällsundervisning kan
förekomma. Tjänsterna avser tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.

Sök jobbet senast 21 april 2017
Välkommen med din ansökan så fort som möjligt via e-post till rektor paivi.sipila@abf.se. Ange
referens SFI-lärare Södertälje i ämnesraden. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Kontaktperson
Päivi Sipilä, rektor. E-post: paivi.sipila@abf.se Telefon: 08-6202713

Om ABF Stockholm
ABF Stockholm är en idéburen organisation med folkbildning i olika former som ändamål. Våra
verksamhetsgrenar – Folkbildning, Vuxenutbildning och Elvira Kunskapsutveckling AB är olika sätt att
bedriva ändamålsstyrd verksamhet för och med stockholmare. ABF Stockholm är en kraftskapande
folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916.
ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter drygt 230 miljoner och består av ca 250
tillsvidareanställda samt många projekt- och timanställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för
att tillsammans lära, växa och förändra.

