Yrkesakademin i Österbotten med ca 200 anställda och 2900 studerande
har verksamhet i hela Österbotten. Nu söker vi nya medarbetare till vår
färgstarka gemenskap.

Vi söker timlärare
För lärare behörighetskrav enligt förordning om behörighetsvillkor
(986/1998). Anställningsvillkor enligt UKTA del C bilaga 1.
Av de sökande önskar vi förutom formell behörighet också goda kunskaper
inom ämnet samt bred erfarenhet från arbetslivet, uppdaterad branschkännedom och datorvana. Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga
samt förväntar oss ett aktivt deltagande i branschens utveckling. Vi
förutsätter att du är väl förtrogen med den nya yrkesutbildningen och har
erfarenhet av undervisning och handledning av studerande i olika lärmil
jöer enligt den personliga utvecklingsplanen.

Enheten i Vasa, Campus Kungsgården
• Timlärare i huvudsyssla inom hälsovård och välfärd,
tillsvidare från 3.8.2020. Vi söker dig med goda teoretiska och praktiska
kunskaper inom vård och omsorg samt inom arbete med barn och unga.
Erfarenhet av barnskydds- och familjearbete ses som en merit.
Ansökningskod: YA0820
Mer information: Utbildningschef Maria Lund, tfn 050-4070052
• Timlärare i huvudsyssla inom ytbehandling, tillsvidare från
3.8.2020. Vi söker dig med goda praktiska och teoretiska kunskaper inom
målning.
Ansökningskod: YA0920
Mer information: Utbildningschef Kenneth Sundlin, tfn 050-5621690

• Timlärare i bisyssla i gemensamma examensdelar,
tidsbundet 3.8.2020 – 30.6.2021
Erfarenhet av gymnasieundervisning är meriterande.
Ansökningskod: YA1020

finska,

Mer information: Biträdande rektor Linda Öhman, tfn 0500-669157
• Timlärare i bisyssla i gemensamma examensdelar,
tidsbundet 3.8.2020 – 30.6.2021
Erfarenhet av gymnasieundervisning är meriterande.
Ansökningskod: YA1120

engelska,

Ansökningar ska vara oss tillhanda senast 7.6.2020. Ansökan sänds in via
ansökningsportalen https://ansokan.sofuk.fi eller per post YA!, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa. Märk kuvertet med ”Ansökan 2020”.
För att kunna fastställa behörigheten bifogas till ansökan kopior på examensbetyg, arbetsintyg och andra intyg.
Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med
barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att
valet ska vinna laga kraft.
Placeringsorten som nämns i annonsen är placeringsorten vid anställningens
början.

