Lierne kommune
Sentraladministrasjonen
«Lierne – Det gode vertskap»
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LEDIG STILLING SOM STYRER I SØRLI BARNEHAGE
Vår styrer går av med pensjon, og det er derfor ledig fast 100 % stilling som styrer ved Sørli barnehage
med tiltredelse 1. august 2019.
Sørli barnehage er en 2-avdelings barnehage og ligger i Mebygda i Sørli.
Stillingen består i dag av 60% tid til administrasjon og 40% tid, hovedsakelig lagt til avdeling.
Kvalifikasjoner
Det stilles krav om barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og
pedagogisk utdanning for tilsetting som styrer i barnehage i samsvar med barnehageloven.
Det er ønskelig at den som tilsettes har ledererfaring/ styrerutdanning, eller at vedkommende forplikter
seg til å ta slik videreutdanning senest innen 3 år.
Kompetanse innenfor spesialpedagogikk er også relevant.
Arbeidsoppgaver
Ledere i Lierne kommune skal konkretisere mål, sette retning og oppnå resultater, jf.
«Veiviseren, Lierne – Det gode vertskap»
Styrerfunksjonen har følgende hovedområder:
Administrativt-, økonomisk-, pedagogisk- og personalansvar.
 Lede den pedagogiske virksomheten i samsvar med lov, forskrifter, rammeplan og kommunale
vedtak.
 Være pådriver i pedagogiske utviklingsarbeid ved barnehagen og i kommunen.
 Utøve personalansvar
 Utføre administrative oppgaver
 Økonomi-/budsjettansvar for sin avdeling
 Samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.
Personlige egenskaper
 Være engasjert og skape forståelse for mål og arbeidsoppgaver.
 Bidra til et godt arbeidsmiljø
 Evne til å lytte og å være reflektert
 Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 Være utviklingsorientert og like utfordringer
 Være brukerorientert og fleksibel
 Effektiv, strukturert og selvstendig
 God digital kompetanse, gjerne med erfaring fra saksbehandlingssystemer.
Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper og
egnethet til å kunne videreutvikle Sørli barnehage som et viktig utvikling- og læringsmiljø.

Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73, eller
pedagogisk konsulent Eva Bruvoll Bach, tlf 74 34 34 72.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider
www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant
utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 10.03.19.
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