Al-Salamah skolan söker 3 st. Elevcoacher
Al-Salamah skola ligger i östra delen av Malmö och är en fristående skola. Skolan har
förskoleklasser, klasser från åk 1-8 och fritidshemsverksamhet. I verksamheten deltar c:a
350 elever.
På Al-Salamahskolan genomsyras miljön av glädje, inspiration och lust att lära. Vi arbetar
så att eleverna ständigt utvecklar sina språkkunskaper, färdigheter och förmågor.
Vi har ett väl fungerande stödsystem som siktar på att fånga upp eleverna snabbt och
sätta in stöd tidigt. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska
och genom elevhälsan finns tillgång till skolpsykolog och skolläkare.

KVALIFIKATIONER
Vi ser fram emot att du som utbildad elevcoach vill arbeta hos oss och vara med att
utveckla skolan i en riktning där en trygg och tillåtande lärandemiljö står i fokus. Stor vikt
läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet av att arbeta med barn. Vi värdesätter
tidigare yrkeserfarenhet.
Vi kräver att:
•
•
•

•

Du har pedagogisk kompetens i arbete med elever.
Du har förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
Du har gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar
likvärdigt för uppdraget. Helst har läst någon kurs på högskolenivå, som är
relaterad till pedagogisk verksamhet. Erfarenhet inom branschen är mycket
önskvärt.
Talar och skriver obehindrad svenska då undervisningen sker på svenska.

ARBETSUPPGIFTER
Din uppgift som elevcoach handlar i första hand om att stödja eleverna i deras lärande
och utveckling. Utöver det kommer du att ha andra uppgifter som hör till det vanliga
pedagogiska arbetet på en skola såsom rastvakt, kontakt med vårdnadshavare och annat
arbete inom fritidsverksamheten.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera. Som elevcoach är man med under elevens hela skoldag, under
raster, i omklädningsrum, på utflykter, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i
jobbet att även vara med på fritids.

Anställningsvillkor
Heltidstjänst, Visstidsanställning med tillträde 2017-08-14 t.o.m. 2018-06-15 med
eventuell förlängning.
Antal tjänster: 3
Vi kommer att kräva in utdrag ur brottsregistret i samband med eventuell anställning.

LÖN
Månadslön enligt avtal.

Kontaktinformation
Rektor, Ziad Hasbini, telefonnummer: 0736-37 66 81,
Personalansvarig, Sami Ibrahim, telefonnummer: 0736-93 99 30,
Email: jobb@alsalamahskolan.com

