
 

 

 

 

Ledig 100 % fast stilling som assistent/fagarbeider  

Vi ønsker oss fagarbeidere og assistenter som ser ressursene hos den enkelte elev og har 

evnen til å engasjere de i meningsfullt læringsarbeid. Har du visjoner og lyst til å skape noe 

nytt, vil du få stor tillit og handlefrihet til å gjøre EnSpireskolen til en god skole for alle.  

Vi legger vekt på at det er viktig at alle elevene blir sett og hørt og får den hjelpen de trenger i 

ulike situasjoner. 

Arbeidsoppgaver 

- Bistå elever som har behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging 

- SFO 

- Arbeide etter skolens læreplan og visjon 

Kvalifikasjoner 

- Fagarbeider eller annen relevant utdanning og erfaring 

- Faglig dyktighet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper 

- Du er god på relasjonsbygging og samarbeid 

- Du ønsker å være en aktiv bidragsyter til utvikling av skolen 

- Du kan både jobbe strukturert og ta utgangspunkt i elevenes initiativ 

- Du har interesse for pedagogisk entreprenørskap og bruk av lokalmiljøet  

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi kan tilby 

- Konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og pensjonsrettigheter (medlemskap i 

Statens pensjonskasse)  

- Ønsket tiltredelse snarest eller 1. februar 2021  

- Muligheten for å være med å utvikle en framtidsrettet skole 

- Motiverte foresatte og elever  

- Et trivelig arbeidsmiljø med stor takhøyde 

Søknadsskjema finner du på www.neverdalenspire.no.   Søknadsfrist 25. november 2021. 

Søknad sendes til post@enspire.no eller Neverdal EnSpire skole AS, Angellbakken 5, 8149 

Neverdal. 

Neverdal EnSpire skole AS er Norges første godkjente friskole med 
entreprenørskap som profil.  Vi har godkjenning for 110 elever på 1.-10. trinn. 
Skoleåret 2021/22 har skolen 80 elever og ca 25 ansatte. Våren 2021 flyttet vi 
inn i nytt bygg og utvidet til 8. trinn. Skolen har rett på statsstøtte og driver 
etter egen godkjent læreplan. Vi ønsker å være en skole for alle og tar ikke 
foreldrebetaling.  

Neverdal ligger 12 mil sør for Bodø i industri- og kraftkommunen Meløy. 
Kommunen har en unik mulighet for friluftsliv, idrett og kulturaktiviteter hele 
året. Neverdal er i ei trygg og aktiv bygd, som ligger mellom industristedet 
Glomfjord og kommunesenteret Ørnes. 

http://www.neverdalenspire.no/
mailto:post@enspire.no


 

Ingen offentliggjøring av søkerliste.  

 

Vitnemål og attester vises fram ved intervju. Politiattest framvises før ansettelse. 

 

Ring gjerne daglig leder/rektor Kjersti Gjøviken tlf: 45 66 04 26 dersom du har spørsmål. 

 

 

Entreprenøriell læring starter med lek og utforskning på ulike arenaer! 

 


