Är du en hängiven speciallärare i matematik?
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 2003. Våra lokaler
ligger i centrala Göteborg alldeles intill Järntorget, med utsikt över Feskekörka och Rosenlundskanalen. Idag har vi ca
250 elever och 35 anställda.
Studie- och arbetsmiljön präglas av utmaningar och kreativitet där varje elev och anställd uppmuntras att utvecklas.
CyberGymnasiet söker dig som är utbildad och engagerad speciallärare med inriktning mot matematik och gärna ett
annat ämne. Du kommer att arbeta både i klass, i mindre grupperingar och enskilt med elever. Våra klasser är små, så
möjligheterna att göra skillnad för varje elev är stor.
Som speciallärare 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 specialundervisning i matematik
- marknadsmässig lön
- semestertjänst, schemalagd med längre sammanhängande ledighet under elevernas lov.
- stimulerande och kreativ miljö
Du kommer att samarbeta med skolans specialpedagog och skolledning. Genom tät dialog och gemensamma
prioriteringar i EHT-teamet formas uppdraget mot eleverna. Skolans specialpedagog har ett delegerat ansvar för arbetet
kring åtgärdsprogram. Detta möjliggör korta beslutsvägar i pedagogiska frågor om stöd.
Du som söker är behörig speciallärare med erfarenhet av undervisning i matematik och eventuellt annat ämne. För att
lyckas med uppdraget förväntar vi oss att du är en tydlig ledare med förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer
med elever, personal och vårdnadshavare.
Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har tydligt fokus på lärande. Du är fast
förankrad i skolans värdegrund och kan omsätta den i praktik även om du blir utmanad. Du har kompetens, vilja och
handlingskraft att utveckla och lyfta elevernas kunskaper och tilltro till sig själva. Du är nyfiken, öppen och utvärderande
kring hur skolan på olika sätt kan använda ny teknik.
Tjänsten är 100% och inleds med en 6 månaders provanställning, start 3 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: 170524 (vi genomför intervjuer fortlöpande)
Ange referensnummer: Speciallärare Matematik CyberGymnasiet Göteborg
Vi tar emot ansökan via epost direkt till rektor: maria.lissmatz@cybergymnasiet.se
Tel. 0768 85 20 66

