SÖKES KURATOR 60%
Åredalens folkhögskola söker en kurator som har lätt att bygga förtroendefulla relationer genom
samtalsstöd och som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen unga vuxna.
Åredalens folkhögskola erbjuder en fjällnära och stimulerande miljö för utveckling och bildning, inte
bara för intresserade deltagare utan även för oss som arbetar på skolan. Vi är idag en skola som
växer och tar nya steg i vår utveckling för framtiden! Kvalitet och hållbarhet är några av ledstjärnorna
i vårt bildningsuppdrag.
Arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•

Som kurator är du en viktig del i att utveckla skolans trygga folkbildningsmiljö där alla känner
sig respekterade och välkomna.
Skolan och internatmiljön är drogfri och vi arbetar tillsammans med deltagarna för att
upprätthålla denna. Du har en viktig roll i att samordna arbetet i och genom stödteamet.
Att planera och genomföra olika förebyggande insatser tillsammans med stödteamet och
ledningen på skolan är ett löpande arbete under skolåret.
Att ge stöd till deltagarna i olika former för att ge dem möjligheter att lyckas med sina studier
och trivas på folkhögskolan.
Att aktivt söka upp och ge stöd till deltagare med olika stödbehov, på skola eller fritid.
Handleda pedagoger och övrig personal för att utveckla det professionella bemötande till
deltagare och varandra.
Moment av värdskap och assisterande ledare på t ex sommarkurs.
Del i skolans kris- och beredskapsteam.

Kompetenskrav
• Socionom, beteendevetare eller annan adekvat utbildning
• Erfarenhet av kurativt arbete med målgruppen unga vuxna
• Körkort
• Du är flexibel, initiativrik och vill bidra med din kunskap till vår verksamhet
• Du har god självkännedom, trygg och van att hantera konfliktsituationer
• Du är van att ta eget ansvar och har lätt för att samarbeta med andra

Meriterande
• Erfarenhet av folkbildning och folkhögskola
• Erfarenhet av Office 365 och Teams som distansverktyg
• Trygg med att planera och genomföra utbildningsmoment för deltagare och personal

Ansökan
Din ansökan vill vi ha senast 25/4, 2022 till ansokantjanst@aredalensfhsk.se
Vid frågor kontakta Kurator Pernilla Frödin telefon 0647-66 55 23. Intervjuer sker löpande.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% med tillträde 22.08.08. Placeringsort är Hålland, på
Åredalens folkhögskola.
Kollektivavtal
Vi tillämpar Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal, Utbildning och Folkbildning.
Om skolan
Åredalens folkhögskola ligger högt belägen vid Indalsälven, ca 20 km öster om Åre. Skolan har ett
brett kursutbud inom fyra inriktningar: Friluftsliv, Bibel/tro, Konst och Allmän kurs. Totalt har skolan
ca 200 kursdeltagare på långa kurser, internat med boende för 80 till 100 personer, samt 30 till 35
engagerade medarbetare. Vi är en organisation som ständigt utvecklas och testar nya idéer inom
många områden. I vår verksamhet samarbetar vi med flera olika organisationer i civilsamhället.
Åredalens folkhögskola är en av Sveriges över 110 rörelsefolkhögskolor och den drivs som juridisk
person av en ideell skolförening och ideologisk huvudman är Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS).
På skolans hemsida www.aredalensfhsk.se kan du läsa mer om skolan. Följ oss även på Facebook och
Instagram.

Adress
Föreningen Åredalens Folkhögskola
HÅLLAND 290
837 96 UNDERSÅKER

