Marina Läroverket

Skoladministratör/ schemaläggare
Om dig
Tror du på människans inneboende kraft? Vi söker dig som gillar att arbeta nära
verksamheten och ser kraften i att arbeta i lag, men är självständig och noggrann. Vi ser
att du:
-Har en bakgrund som lärare/schemaläggare
-Är väl förtrogen med schemaläggning
-Är strukturerad, välplanerad och van att ta eget ansvar
-Kan ansvara och driva projekt självständigt -Ser det som en utmaning att serva andra
och gillar att förbättra våra rutiner och system

Dina arbetsuppgifter
Skoladministratör/schemaläggare 75-100 %
Vi på Marina läroverket behöver administrativt stöd till verksamheten. Vi söker dig som
har en lärarbakgrund och dokumenterat goda IT-kunskaper, samt goda kunskaper i
schemaläggnings program som Novaschem. Det är också önskvärt med erfarenhet av
Schoolsoft.
Du blir huvudansvarig för skolans ramschema, tjänstefördelning och planeringsarbete
inför kommande läsår. Olika rapporteringar till scb, skolverk etc. Du bör vara
serviceinriktad, flexibel och noggrann samt ha god organisationsförmåga och ha lätt för
att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet."Ordning, uppföljning struktur” är ledorden för
denna tjänst. Du kommer att arbeta nära rektor, biträdande rektor och skolans
ledningsgrupp. Med uppgiften att skapa bra underlag för olika planeringar och
beslutsfattande i skolans ledningsgrupp.
Rapportering till andra myndigheter, och uppföljning av detta ligger i tjänsten.
Om du vill ha 100% tjänst kommer du också att fungera som administratör till skolans
kursverksamhet och serva kursverksamheten med schemaläggning m.m.
Marina läroverket är ett fristående gymnasium som ligger vid vattnet en mil norr om
Stockholms city. Skolan, med tillgång till segelfartyg och utbildningslokaler i
skärgårdsmiljö skapar unika möjligheter till många alternativa arbetssätt i olika miljöer,
både lokalt och globalt. Vi genomför utbildningsseglingar längs Europas kuster.
Med vår marina profil erbjuder vi idag Naturbruksprogram (särskild variant
Marinbiolog/Vatten och miljö), Samhällsvetenskapligt program (inriktning
beteendevetenskap), Ekonomiprogram (inriktning ekonomi) och Marinteknisk utbildning
(egna examensmål). Skolan har c:a 500 gymnasieelever. Skolans vuxenavdelning har

60 YH, vuxenelever, samt ett antal kortkurser inom det marina området.
Se www.marinalaroverkset.se Vi är ca 35 lärare och totalt ca 60 personal anställda.

Kontaktinformation
Marina läroverket
Hamnvägen 2, Stocksunds Hamn
182 78 Stocksund
www.marinalaroverket.se
Per Lindberg, Rektor
Telefonnummer:
08-506 532 01/070-781 45 66
E-post per.lindberg@klartskepp.se
Ansök senast: 8 december 2017
Anställningsform: Vanlig anställning, Tillsvidare
Lön: Fast månads- vecko- eller timlön

