Gymnasielärare Engelska/Idrott och Hälsa 1
REFIS – RÖR-OCH ELENTREPRENÖRERNAS FRISKOLA I STOCKHOLM
Start: Augusti 2022
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidaretjänst (ferietjänst), med provanställning 6 mån
Kollektivavtal: Almega - friskoleavtalet
Lönetyp: Månadslön

Kvalifikationer/utbildning
•

Gymnasielärare Engelska 5, Engelska 6, Idrott och Hälsa 1

Kompetenser:
•

Microsoft Office

Meriterande:
•
•

Lärarlegitimation
Schoolsoft

Ansökan:
•

Ansökan skickas via e-post till info@refis.se

Sista Ansökningsdag:
•
•

2 maj 2022 urval och intervjuer sker löpande.
Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.

Om jobbet
Eleverna på både VVS-programmet och El-och energiprogrammet läser kursen Engelska 5 i årskurs 1
och kursen engelska 6 är en valbar kurs som eleverna kan välja till årskurs 2. Kursen Idrott & Hälsa
är schemalagd 1 gång/vecka och löper under två år.
Klasserna består av 24 elever och du ansvarar, planerar och genomför dina kurser inom ramen för
läroplanen i kurserna. Det ingår även dokumentation av undervisning, planering, uppgifter och
resultat i plattformen Schoolsoft. Du behöver ha grundläggande IT-kunskaper, samt kunna behärska
svenska och engelska i tal och skrift. Arbetet innebär även kontakt med elever och vårdnadshavare,
samt mentorskap för ca 15 elever.
Som person har du lätt för att samarbeta med både elever och kollegor. Du är pedagogisk, tydlig,
noggrann, ordningsam och har god kommunikativ förmåga. Du förväntas vara lösningsorienterad,
kreativ, samt kunna hantera elevers olika förutsättningar och förmågor.

Om skolan
Rör- och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm (REFIS) är en branschägd gymnasieskola som ägs av
Installatörsföretagen (IN). I styrelsen för skolan finns representanter från både elbranschen och VVSbranschen, samt IN och skolledning.
REFIS ligger på Liljeholmen, centralt i Stockholm. Du tar dig enkelt hit med buss, tunnelbana och
tvärbana. Lokalerna är välutrustade och bra anpassade för skolans verksamhet med en verkstad med
bås, svetslokal och teorisalar. Stämningen på skolan är trygg och familjär, där alla ställer upp för
varandra och jobbar som ett team.
På skolan finns programmen El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik och VVS-och
fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Till hösten 2022 blir vi ca 200 elever och 19 medarbetare.
Rektor på REFIS är Claudia Marcks och biträdande rektor är Pernilla Bäckius

REFIS
Lövholmsvägen 2, 117 43 Stockholm
Tel: 08 – 447 61 00
info@refis.se
www.refis.se

