Er du vår nye Internatleder?
Vefsn Folkehøgskole er hjemmet til ca 95 internatelever hvert år, og for mange er det første
gang de bor borte. Disse trenger en stødig og omsorgsfull voksen, som sammen med
pedagogene ivaretar dem, og skaper trivsel og trygghet. Vi er på utkikk etter en person som er
selvstendig, raus og omsorgsfull, men også fast og grensesettende.
Internatleder skal følge opp elevene mht helse og trivsel på internatene, og veilede elevene der
det trengs. I en del av stillingen vil du ha pedagogisk ansvar for stipendiatene våre i deres
fordypningsområde INTERNATLIV. Som internatleder vil du ha koordineringsansvar for
renhold, kjøkken og vaktmester. I stillingen ligger også ansvar for kurs og arrangementer,
samt sommmerutleie og drift av Toppen panorama.
For å trives i stillingen må du være glad i ungdom, du må være fleksibel og løsningsorientert,
kunne samarbeide godt med driftspersonell, pedagoger og ledelse, og du må ha stor
arbeidskapasitet og godt humør. Du må gjøre deg kjent med folkehøgskolens idegrunnlag,
internatet som dannings- og læringsarena, og kunne jobbe ut fra disse standardene.
Internatleder må ha relevant utdanning og/ eller praksis tilsvarende bachelor/fagarbeider.
Sosialfaglig bakgrunn, erfaring fra folkehøgskolen/ lignende drift og personlig egnethet vil
kunne bli vektlagt. Det forutsettes generell kompetanse med data. Skolen bruker Office 365
som arbeidsplattform.
Det må påberegnes noe ettermiddag- og kveldsarbeid, samt deltagelse på noen av skolens
helgearrangement.

Ansvarsområder:
· Ha hovedansvaret for internatene og elevenes bosituasjon
· Følge opp elevene med hensyn til helse og trivsel
· Han ansvar for stipendiater med fordypning i internatliv
· Ansvar for sommerdrift, utleie- og kursvirksomhet
· Delta i skolens ledergruppe
· Koordinere internat, kjøkken og vaktmestertjeneste
· Budsjettansvar

Vikariat med mulighet for fast ansettelse.
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale med VIRKE.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Politiattest må foreligge.
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