Ledige stillinger
For alle ledige stillinger finner du fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema på:
www.ostfoldfk.no

Kunngjøringer

Ledige studieplasser på Fagskolen
i Østfold

Lønns- og personalkonsulent - hel fast stilling

Halden videregående skole
Fagleder for norskfaget
Undervisningsstillinger innen helse- og oppvekstfag – inntil 160 % faste og 40 % vikariat
Undervisningsstilling innen dramafag - 20% vikariat
Undervisningsstilling innen naturfag - 30 % vikariat
Undervisningsstillinger innen norsk, engelsk, og
samfunnsfag - inntil 400 % faste og 200 % vikariat
Undervisningsstilling innen psykologi -79% vikariat
Undervisningsstillinger innen teknikk og industriell
produksjon - inntil 200 % faste stillinger
Utdanningsledere - 2 hele stillinger
Søknadsfrist: 26.04.17

Malakoff videregående skole

Undervisningsstillinger innen spansk, medie og informasjonskunnskap, markedsføring og ledelse, geografi og samfunnsfag – inntil 240 % faste stillinger
Undervisningsstilling innen samfunnsfagene –
inntil 150 % vikariater
Undervisningsstilling innen matematikk og
naturfag – 100 % fast stilling og inntil 40 % vikariat
Undervisningsstilling innen kroppsøving og naturfag
i perioden 01.08.17 – 12.01.18 – 90 % vikariat
Søknadsfrist: 30.04.17

Askim videregående skole

Undervisningsstilling i realfag-innen fagene geografi,
matematikk og naturfag – vikariat i 100% stilling
Undervisningsstilling i idrettsfag og kropsøving –
innen fagene treningslære og/eller idrett og
samfunn og kroppsøving - vikariat
Undervisningsstilling i service og samferdsel - innen
fagene administrasjon og økonomi, markedsføring
og salg, sikkerhet – 80 % fast stilling
Søknadsfrist: 03.05.17

Østfold fylkeskommune lyser ut tilskuddsordningen RØRE, for barneskoler, ungdomsskoler,
kombinerte skoler og videregående skoler i
Østfold.
Søknadsfrist: 28.04.17

Kalnes videregående skole
Lærer i bygg og anleggsteknikk - hel fast stilling
Undervisningsstilling innen spesialundervisning – hel fast stilling
Søknadsfrist: 01.05.17

Tilskuddsordningen RØRE

For deg med fagbrev eller
lang yrkeserfaring
Fagskolen i Østfold har ledige studieplasser på
følgende studier:
Studietilbud teknisk:
• Bygg og anlegg (heltid og deltid)
• BIM BygningsinformasjonModellering (deltid)
• Elkraft (heltid og deltid)
• Maskinteknikk (heltid og deltid, og nettstøttet)
• Kjemi prosess (deltid og nettstøttet)
• Kjemi mat-/næringsmiddelteknikk (deltid og
nettstøttet)
Studietilbud helse (alle deltid)
• Helse, aldring og aktiv omsorg
• Psykisk helsearbeid og rusarbeid
• Barsel og barnepleie
• Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
• Livstils- og kroniske sykdommer
• Kreftomsorg og lindrende pleie
• Barn med særskilte behov

For mer informasjon og søknadsskjema, se våre nett
sider: www.ostfoldfk.no under menyen tilskudd og
priser.

Unn deg et annerledes skoleår med:
• eksamens- og pensum fri
• praktisk jobbing
• personlig utvikling og
• spennende turer.

Vi tilbyr: Grafisk design – Filmproduksjon – Fotograf
New York – Frivillig arbeid og mental styrke – Musikkproduksjon – Radio, Podcast og Web-Tv –
Sportsjournalistikk og idrett.
Søk og les om skolen på våre nettsider:
www.skjeberg.fhs.no eller kontakt oss på tlf: 404 19 855.

Hva skjer?

Søknadsskjema finner du på vår hjemmeside
www.fagskolen.ostfold.no

Kurs i tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Kurset passer for alle som skal søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
• Onsdag 19. april, kl. 18.00 – 20.00 i Moss.
(Kirkegata 14).
• Onsdag 26. april, kl. 18.00 – 20.00 i Askim.
(Kulturskolen, Henstad allé 1a)
• Onsdag 3. mai, kl. 18.00 – 20.00 i Halden.
(Folkets Hus, Tordenskjoldsgate 4).

Hele Østfold gratis på sykkel!
I år spanderer sykkelbyene Nedre Glomma, Moss,
Rygge, Askim Mysen og Østfold fylkeskommune
gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-aksjonen for
alle som bor eller jobber i Østfold.

Tema: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet. For alle som mener deres lag eller
kommune har behov for nye idrettsanlegg, eller
rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg, som kan
være berettighet for spillemidler.

Sykle til jobben arrangeres i 2017 for 44. gang, og
målet er å få flest mulig opp på sykkelen!
Nytt i år er at aksjonen er gratis for hele Østfold fylke.

Kurset er gratis.

Alle som registrerer seg og er aktive under aksjonen kan
vinne elsykkel/sykler, turer, sykkelutstyr, pulsklokke og
mye mer. Disse premiene kan du lese mer om på Sykle
til jobbens hjemmeside, der du også melder deg på:
www.sykletiljobben.no

Påmeldingsfrist er 1 uke før det kurset du vil delta på.
For mer informasjon og påmelding se våre nettsider:
www.ostfoldkf.no under menyen Konferanser.

Premier underveis!

Mysen videregående skole
Undervisningsstilling i fagene kjemi og matematikk 60 % fast stilling

Undervisningsstilling i fagene engelsk og tysk 100 % fast stilling og
Undervisningsstilling i fagene engelsk og
spansk - 100 % vikariat
Søknadsfrist: 28.04.17

Greåker videregående skole
Lærer i sang – 50 % vikariat
Søknadsfrist: 01.05.17

Borg videregående skole
Undervisningsstilling i bygg og anleggsteknikk
– innen klima-, energi- og miljøteknikk, rørleggerfaget - 100 % vikariat
Søknadsfrist: 12.05.17

Østfold fylkeskommunale skole
Lærer med godkjent lærerutdanning for
grunnskolen og utdanning i spesialpedagogikk
nntil 900 % faste stillinger
Søknadsfrist: 01.05.17

Kontakt oss
www.ostfoldfk.no - Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39 - Telefon: 69 11 70 00
E-post: sentralpost@ostfoldfk.no

Østfold
fylkeskommune
ønsker alle
en God Påske!

