Är du engagerad i elevernas utveckling och lärande?
Då har vi jobbet för dig!
Våra ambitioner är höga och vi söker dig som vill vara med och forma framtidens arbetskraft.
CyberGymnasiet är en fristående gymnasieskola, som ingår i PPS koncernen, och har funnits sedan 2000. Idag har vi
940 elever på skolan och kommer till hösten ha 1100 elever och ligger centralt vid Odenplan, ett stenkast från den nya
pendeltågsstationen.
På skolan råder en härlig mångfald och stämning som kommer av:
- Elever från alla delar av Stockholm
- bra fördelning mellan kön
- bredd i vårt program och inriktningsutbud med 8 program (såväl studie- som yrkesförberedande)
- många kulturer och språk är representerade av såväl elever som personal
Det tongivande i vår skolas kultur är att man, oavsett bakgrund, intresse och utseende kan vara sig själv hos oss. Skolan
arbetar aktivt med pedagogisk fortbildning såsom natur-och tekniklyftet, läslyftet samt att våra förstelärare på skolan
driver ett pedagogiskt-didaktiskt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare på skolan.
CyberGymnasiet söker nu flertalet nya kollegor som är legitimerade och engagerade gymnasielärare med inriktning:
Matematik, Filosofi, Idrott och hälsa, Svenska som andraspråk, Svenska, Franska, Latin, Engelska, Samhällskunskap,
Byggnadsverk, Arkitektur, Dator- och nätverksteknik, Naturkunskap.
Som gymnasielärare hos oss kommer du få:
- skapa bästa tänkbara förutsättning för att alla elever ska nå sin fulla potential
- arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete, handledning, kartläggning, utredning & uppföljning
- utveckla skolans rutiner för undervisning i ditt ämne
- marknadsmässig lön, tjänstepension och friskvårdsbidrag och är anslutna till Almegas kollektivavtal
- semestertjänst, schemalagd med längre sammanhängande ledighet under elevernas lov.
- stimulerande och kreativ miljö
Vi söker dig som är stabil och trygg samt som ser en glädje att arbeta nära andra lärare i arbetslaget för att tillsammans
skapa bra undervisning för våra elever. Vi ser gärna att du har en stor erfarenhet av att arbeta formativt och att
entusiasmera eleverna att nå sina mål genom att variera undervisningen och ta hänsyn till individuella behov i
elevgruppen. Vi sätter också stor vikt vid att du obehindrat kan tala och skriva svenska. Du får gärna ha erfarenheter vad
gäller att arbeta i Schoolsoft och GAFE.
Tjänsterna varierar i tjänstegrad, beroende på vilka inriktningar du undervisar i, men samtliga inleds med en 6 månaders
provanställning, start 8 augusti 2017, som sedan övergår till fast tjänst. Bifoga relevanta betyg/ examensintyg och
referenser till din ansökan. Vid anställning ska du också kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 170609 (vi genomför intervjuer fortlöpande)
Ange referensnummer: Gymnasielärare 9 juni CyberGymnasiet Stockholm
Vi tar emot ansökan via epost direkt till: vanessa.lenkel@cybergymnasiet.se

För frågor gällande våra tjänster kontakta:

anneli.rohlin@cybergymnasiet.se
Tel. 0768851010

Tel. 0841041010

