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 2000 medlemmar och omsätter omkring 180 miljoner kronor per år och
är drygt 200 anställda.
2018 utsåg ATL:s läsare Hushållningssällskapet till den arbetsgivare inom gröna näringen som de
upplevde stod för bäst livsbalans.

Vi söker en medarbetare till tjänsten som Lärare på Naturbruksgymnasiet
Kalmar.

Gymnasielärare i Engelska samt Historia,
Religionskunskap, Samhällskunskap
Naturbruksgymnasiet Kalmar ligger i Smedby i utkanten av Kalmar. Här finns
ca 120 gymnasieelever som studerar naturbruk med inriktning mot djurvård
och djursjukvård, häst och ridsport, lantbruk eller skogsbruk. På skolan finns
flera djur och även en djurklinik.
80–100 % Tillsvidareanställning efter provtjänstgöring
I tjänsten ingår:
− undervisning i både gymnasieengelska, för eleverna på
Naturbruksprogrammet och grundskoleengelska för elever på
Introduktionsprogrammet och
− undervisning i Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap.
Vi förutsätter att du är legitimerad lärare:
- i engelska på såväl gymnasienivå som grundskolenivå.
− i minst ett av ämnena historia, religionskunskap eller samhällskunskap
− har väl beprövade erfarenheter av att undervisa på både grundskole- och
gymnasienivå.

Du är en person som:
− trivs med att undervisa ungdomar på yrkesprogram.
− är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter.
− är engagerad och har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personliga erfarenheter och förmågor.
Tillträdesdatum 2019-08-12 Har du frågor angående tjänsten är du välkommen
att kontakta tova.johansson@nbgkalmar.se
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 22 maj till epostadressen: tova.johansson@nbgkalmar.se

Märk din ansökan med ”Lärare NBG Kalmar”. 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 Kalmar-KronobergBlekinge 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.
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