Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar
utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca
30 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är ett av landets största Hushållningssällskap. Vi
bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt
utvecklingsarbete mm. Vi har ca 3 200 medlemmar och omsätter omkring 170 miljoner kronor per år
och är drygt 200 anställda.

Vi söker en medarbetare till Naturbruksgymnasiet Kalmar

Lärare inom trädgård
Efter att ha drivit arbetsmarknadsutbildning inom trädgård och
orienteringskurser inom grönyteskötsel sedan sommaren 2015 kommer en
trädgårdsutbildning att starta i februari 2019 i samarbete Kunskapsnavet i
Kalmar. Utbildningen består av gymnasiekurser och pågår till slutet av november
2019. Dessutom planeras en orienteringskurs inom grönyteskötsel i samarbete
med Kunskapsnavet och Kalmar Kommun.
Tjänsten är en heltidstjänst. Delvis kommer arbetet vara förlagt till Torslunda
försöksstation på Öland.
I tjänsten ingår:
- Undervisning inom trädgård för vuxna på gymnasienivå.
- Att i teori och praktik handleda de studerande utifrån kursplan och
årstidsbundna kursmoment.
- Du ingår och deltar också i ett av skolans arbetslag samt deltar i det
pedagogiska utvecklingsarbetet.
- Viss helgjour under försommaren kan ingå.
För att passa denna tjänst tror vi att du:
- Har trädgårdsutbildning motsvarande någon av SLU;s
trädgårdsutbildningar samt praktisk erfarenhet av trädgårdsarbete och
vana av undervisning/arbetsledning inom odling, skötsel och anläggning.

Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Huvudkontor
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar
Tel 0480-156 70
Fax 0480-290 46
info.h@hushallningssallskapet.se
www.hushallningssallskapet.se/h

Kontor Gamleby
Gamlebygymnasiet
594 32 Gamleby
Tel 0493-130 50
Fax 0493-130 52

Kontor Ingelstad
Ingelstadgymnasiet
360 44 Ingelstad
Tel 0470-252 10
Fax 0470-252 45

Kontor Bräkne-Hoby
Thornska Villan
370 10 Bräkne-Hoby
Tel 0457-860 60
Fax 0457-814 90

Hushållningssällskapets
Utvecklingscentrum
Skogsby 106 B
386 92 Färjestaden
Tel 0733-85 41 24
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HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar
Tel 0480-156 70
Fax 0480-290 46
info@hscertifiering.se
www.hscertifiering.se

[Skriv här]

- Du är social och gillar att samarbeta och att få undervisa de som i
framtiden skall arbeta inom trädgårdsnäringen.
- Du arbetar aktivt i linje med skolans värdegrund och samverkar med
skolans personal samt med trädgårdsbranschen.
- Du kan planera och organisera undervisningen både teoretiskt och
praktiskt.
- B-körkort är ett krav för transport av studerande för studiebesök,
exkursioner, fältvandringar etc.
- Meriterande är TCYK-bevis, röjsågs- och motorsågskörkort med flera
certifikat.
Vi söker en person som vill utveckla trädgårdsutbildningen tillsammans med
oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Tillträdesdatum 16 januari 2019. Har du frågor angående tjänsten är du
välkommen att kontakta trädgårdslärare Pierre Nestlog tel. 0766–415872 eller
rektor Tova Johansson tel. 0766-415801.
Vi vill ha din ansökan senast den 10 december 2018 till e-postadress
tova.johansson@nbgkalmar.se.
Läs gärna mer om vår verksamhet och våra naturbruksgymnasier på
www.hushallningssallskapet.se

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i
samband med denna tjänst.

Information om behandling av personuppgifter.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Hushållningssällskapet KalmarKronoberg-Blekinge eller HS Certifiering AB av personer som arbetar med rekrytering.
Hushållningssällskapet och HS Certifiering AB är personuppgiftsansvariga och ansvarar
därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för
behandlingen är Hushållningssällskapets och HS Certifierings berättigade intresse av att
administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. Efter avslutad rekrytering arkiveras
uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande till
Diskrimineringsombudsmannen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer
informationen att gallras bort.
Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen eller liknande register:
De uppgifter du själv fyllt i på webbplatsen eller i din ansökan, ditt CV och ditt personliga brev
och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi
komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat
från personlighetstester.

