
 
 
Lärare i gymnasiet – Anläggningsfordon 100% 
 

Friskolan Nytorp, Arbrå, bygg & anläggningsprogrammet med 
inriktning Anläggningsfordon 
 
Sista ansökningsdag: 2015-02-27  

 
Friskolan Nytorp är en nystartad friskola (hösten 2013) med bygg & 

anläggningsprogrammet med inriktning Anläggningsfordon och 
naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk.  

 
Tjänsten är heltid med undervisning inom ämnet Anläggningsförare.  
 

Friskolan Nytorp är vackert beläget några mil söder om Järvsö i Ljusnans 
dalgång. Internat och infärgning av karaktärsämnen i de gymnasiegemensamma 

ämnena är skolans pedagogiska grundpelare.  
 
ARBETSUPPGIFTER 

Du blir huvudansvarig för det nystartade programmet och förväntas inledningsvis 
detaljplanera åk 1. Du blir mentor och huvudansvarig för elevernas utveckling 

tillsammans med lärare inom gymnasiegemensamma ämnen samt bygg och 
anläggning. Att motivera och leda eleverna till goda studieresultat och 
måluppfyllelse ingår i ditt uppdrag. Liksom att ha regelbunden kontakt med 

vårdnadshavare. Du kommer att ingå i personallaget på skolan som tillsammans 
tar ansvar för att utveckla verksamheten och nå skolans mål. Du kommer också 

att ha kontakt med entreprenörer kring arbetsplatsförlagt lärande (APL), mm.  
 
KVALIFIKATIONER 

Vi söker en person som har erfarenhet från anläggningsbranschen och själv har 
kört en eller flera av de maskiner som kommer att användas inom programmet. 

Du ska ha god pedagogisk färdighet och kunna fungera som utbildare inom ditt 
huvudämne. Då vi ser att simulatorer kan korta ner inlärningsmomenten så ska 
du vara intresserad av att använda dessa i inlärningen. God datorvana är 

önskvärt. Att ha en coachande attityd och leda eleverna mot de yrkeskrav 
branschen ställer ser vi som mycket viktigt. Om du själv är eller har varit 

entreprenör är det en merit.  
 
Varaktighet/Arbetstid 

Heltid med provanställning.  
Tillträde på heltid 2015-07-27 

Under våren kommer detaljplaneringen att kräva ca 100 timmars arbete.  
 
 

 



Lön 

Månadslön 
 

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2015-02-27 
Skickas till: 

Friskolan Nytorp 
Kyrkbyn 4900 

820 10 ARBRÅ 
 
eller info@nytorpcentrum.se 

 
Information till rekryteringskonsulter 

och annonssäljare:  Friskolan Nytorp 
gör aktiva val när det gäller var vi vill 
exponera våra platsannonser och vilket 

stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi 
kommer inte att köpa tjänster eller 

annonsplats för en pågående rekrytering 
och ber er därför att inte kontakta oss 

med sådana erbjudanden. 
 
Kontaktpersoner 

Pär Höglund, Rektor 070-395 29 31 
Linda Eriksson, huvudmannen  

073-846 82 73 
 

 


