Flatanger kommune
Oppvekst og kultur

I Flatanger er det mye positivt som skjer - næringslivet går så det suser, og en negativ
befolkningsutvikling ser ut til å snu. I kommunesenteret har vi har en flott skole og en splitter ny
barnehage. Vi har nå bruk for flere dyktige medarbeidere i oppvekstetaten.

Vi har ledige stillinger i barnehage, skole og ungdomsklubb!
For alle stillingene er det tiltredelse så snart som mulig.
Lauvsnes skole har følgende ledig stilling:
40 % vikariat som lærer t.o.m. 31.07.21.
Vangan barnehage har disse ledige stillingene:
60 % fast stilling som barnehagelærer.
100 % sykevikariat som pedagogisk leder t.o.m. 31.07.21 med mulighet for forlengelse.
50 % midlertidig stilling som barnehagelærer t.o.m. 31.07.21. Søkere som har erfaring med arbeid
med minoritetsspråklige barn etterspørres.
80 % vikariat som fagarbeider t.o.m. 31.07.21 med mulighet for forlengelse.
Inntil 50 % vikariat som fagarbeider t.o.m. 04.04.21 med mulighet for forlengelse.
Til barnehagen vil vi gjerne ha søkere som har kompetanse innen IKT, musikk og friluftsliv. Menn
oppfordres til å søke.
Ungdomsklubben:
I ungdomsklubben på Lauvsnes er det ledig 10 % fast stilling som klubbleder. Vi ønsker søkere som er
glad i å være sammen med ungdom, og gjerne også har erfaring med sånt arbeid. Arbeidsoppgaver er
å være ansvarlig vakt i åpningstida i klubben og utvikle og gjennomføre aktivitetstilbud og
arrangement sammen med ungdomsklubbens brukere. Klubben er åpen én kveld i uka. Stillingen
følger skoleruta.
For alle stillingene gjelder tilsetting i Flatanger kommune, arbeidssted kan endres etter kommunes
behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med
hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1. bes oppgi dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som
ønsker intern overflytting.
Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tilsetting må det
framlegges gyldig politiattest.
Elektronisk søknadsskjema finner du på www.flatanger.kommune.no. Søknader som ikke leveres
elektronisk vil ikke bli vurdert. Det bes om at interne søkere også fyller ut alle etterspurte

opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet. Servicekontoret i kommunen kan være behjelpelig
med å fylle ut søknadsskjema.
Utlysningen gjelder også for eventuelt flere vikarstillinger innen oppvekst.
Søknadsfrist 30. november.
Nærmere informasjon om stillingene fås ved å kontakte:
Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 91573748, lovise.angen@flatanger.kommune.no
Lauvsnes skole:
Rektor Turid Kjendlie, tlf. 47662298, turid.kjendlie@flatanger.kommune.no
Vangan barnehage:
Styrer Birgit Sørum, tlf. 90257186, birgit.sorum@flatanger.kommune.no
Styrer Ingebjørg Lindseth, tlf. 99553014, ingebjorg.lindseth@flatanger.kommune.no

