Lärare till yrkesutbildningar på Hagabergs folkhögskola
Hagabergs folkhögskola söker en lärare/ diakon/ församlingspedagog att undervisa på
yrkesutbildningarna till Socialpedagog och Fritidsledare med socialpedagogisk inriktning. I
tjänsten ingår också att arbeta med kyrkligt profilerad verksamhet.
Omfattning: Heltid eller deltid
Varaktighet: Visstid läsåret 2021-22 med möjlighet till tillsvidareanställning.
Om tjänsten: Som lärare på yrkesutbildningarna ingår du i ett arbetslag med bred
kompetens kring socialt arbete och socialpedagogik. Vi förväntar oss att du har erfarenhet
från fältet med socialt/ diakonalt/ pedagogiskt arbete. Det är meriterande om du har
erfarenhet av kyrkligt arbete, gärna på stiftsnivå.
De delkurser du kommer att undervisa i är etik och värdegrund i socialt välfärdsarbete,
socialpedagogiskt arbete- förhållningssätt och bemötande, etik och livsåskådning, samtal/
kommunikation/ konflikthantering, grupper i utsatthet och människans okränkbara värde,
ledarskap och civilsamhället som resurs i socialt arbete.
Vi söker dig som är förtrogen med folkbildningens metodik och delar dess demokratiska
grundsyn. Du har en akademisk utbildning med pedagogisk inriktning eller annan
utbildningsbakgrund som vi bedömer som relevant. Det är meriterande om du har erfarenhet
av socialt/ pedagogiskt arbete med unga vuxna. Du kan arbeta både självständigt och
flexibelt i nära samarbete med andra. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
På Hagabergs folkhögskola i Södertälje har vi en profil mot ledarskap i socialt arbete. Våra
kurser och verksamheter utvecklas i dialog och samverkan med kursdeltagare, Södertälje,
närliggande kommuner, kyrka och civilsamhälle. Vi har en stor allmän kurs,
fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning, socialpedagogutbildning, kyrkliga
profilkurser, SFI-verksamhet för synskadade, kurser i skapande och livskunskap. Vi
värdesätter vår folkhögskolegemensamma bildningsmiljö med aktiviteter och möten över
kursgränser.
Vi har elevinternat för långkursdeltagare, och boende för deltagare under närträffar. På
Hagaberg möts konferensgäster för överläggningar och utbildning. Föreningar kan förlägga
helgkonferenser med helpensionat eller självhushåll. Hagabergs kapell är öppet för stillhet
och gudstjänst. Hagaberg har den svenskkyrkliga rörelsen EFS som huvudman.
Frågor och ansökan
Ansök snarast, senast 9 maj 2021, genom att skicka CV och ansökningsbrev till
reception@hagaberg.org
Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde 9/8 eller enligt överenskommelse.
Kontakt: Pierre Rubensson, kursansvarig yrkesutbildningar, tfn 079-333 70 21
Gunilla Nygren Larsson, rektor vx 08-550 910 00
Johan Andersson, Lärarförbundet folkhögskollärarna,
vx 08-550 910 00, johan.andersson@hagaberg.org
Välkommen med din ansökan!

