Brinner du för att alla elever ska lyckas?
Då har vi jobbet för dig!
CyberGymnasiet är en fristående gymnasieskola, som ingår i PPS koncernen, och har funnits sedan 2000. Idag har vi
940 elever på skolan och kommer till hösten ha 1100 elever och ligger centralt vid Odenplan, ett stenkast från den nya
pendeltågsstationen.
På skolan råder en härlig mångfald och stämning som kommer av:
- Elever från alla delar av Stockholm
- bra fördelning mellan kön
- bredd i vårt program och inriktningsutbud med 8 program (såväl studie- som yrkesförberedande)
- många kulturer och språk är representerade av såväl elever som personal
Det tongivande i vår skolas kultur är att man, oavsett bakgrund, intresse och utseende kan vara sig själv hos oss. Skolan
arbetar aktivt med pedagogisk fortbildning såsom natur-och tekniklyftet, läslyftet samt att våra förstelärare på skolan driver ett
pedagogiskt-didaktiskt utvecklingsarbete tillsammans med alla lärare på skolan.
Vi söker nu en trygg och stabil specialpedagog med lärarutbildning och speciallärarutbildning/ specialpedagogutbildning (90HP
eller motsvarande). Har du dessutom handledarutbildning är detta meriterande för tjänsten. Du ser en glädje att arbeta nära
kollegor i elevvårdsteamet och lärare för att tillsammans skapa en bra studietid för våra elever. Du trivs med ett arbete med
höga krav på samarbetsförmåga, flexibilitet, lyhördhet och självständighet. Du besitter god kännedom om gymnasieskolans
uppbyggnad, Skollagen samt Salamancadeklarationen.
Som specialpedagog hos oss kommer du:
- I samarbete med rektor och elevhälsans personal organisera och samordna skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
- I samarbete med skolledningen utveckla tillgängliga lärande miljöer
- Skapa en överblick över elever som är i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd och driva processen att dessa
elever får detta stöd inom men också utanför undervisningens ram
- Stödja mentorerna i upprättandet av pedagogiska utredningar samt handleda programcheferna i upprättandet, utformandet
samt genomförandet av åtgärdsprogram.
- Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer till exempel genom klassrumsobservationer.
- Hålla en nära kontakt med hemkommuner gällande elever med omfattande stödbehov.
- Erbjuda enskild undervisning inom ramen för åtgärdsprogram.
Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande kring till exempel skolfrånvaro och hälsofrågor. Det är önskvärt att du har god
datorvana och erfarenhet av journalföringssystemet ProReNata samt Schoolsoft. Du behöver ha erfarenhet av grund- och/eller
gymnasieskolan och även erfarenhet av undervisning för elever med inlärningssvårigheter samt funktionsnedsättningar. Vi vill
också att du har erfarenhet av teamarbete i EHT. Som person har du en god ledarskapsförmåga och du är bra på att
strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du har också en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika
förutsättningar att ta till sig kunskap samt ett inkluderande förhållningssätt. Vi ser gärna att du är en kommunikativ person som
har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera samt en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört
och smidigt sätt för att skapa samarbeten genom en gemensam förståelsehorisont.
Vi erbjuder dig:
- arbete i positiv och stimulerande miljö centralt belägen i Stockholm
- marknadsmässig lön samt friskvårdsbidrag,
- semestertjänst,
- kollektivavtal vilket innebär tjänstepension enl ITP planen samt försäkringar.

Tjänsten är heltid och fördelas mellan CyberGymnasiet Sthlm och Snitz Gymnasium (60 resp 40%) som båda har sin
verksamhet i samma byggnad vid Odenplan. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning, start 7 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: 170609 (vi genomför intervjuer fortlöpande)
Ange referensnummer: Specialpedagog CGS
Vi tar emot ansökan via epost direkt till: homar.kadir@cybergymnasiet.se Tel. 076-885 10 05

För frågor gällande innehållet i tjänsten:

andreas.blomme@cybergymnasiet.se Tel. 08-410 410 11

