Välkommen till

Västerviks kommun!
Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas är visionen vi arbetar
mot i Västerviks kommun. Mötet med barn och elever, undervisning,
ledarskap och medarbetarskap är ledord i vår verksamhetsidé.

Hos oss finns möjlighet till ett rikt liv, både på arbetet och på fritiden. Läs gärna mer
på www.vastervik.se och på www.vastervik.com för att se vad vår kommun erbjuder.

Vill du bli en av oss?

”Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en
känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet.” är vår verksamhetsidé. Tillsammans kan vi göra skillnad för de barn och elever som finns i
våra verksamheter – hos oss ska alla barn och elever nå sina mål.
Inom vår förvaltning finns cirka 5 000 barn och elever och här arbetar drygt
1 000 personer. Att vara medarbetare i Västerviks kommun innebär bland
annat att ha möjlighet till kompetensutveckling inom förskollärarlyftet, matteoch läslyftet eller att ingå i lärgrupper. Våra förstelärare är utsedda för sin
förmåga att undervisa formativt och genom bokcirklar och träffar sprider vi
det formativa undervisningssättet i vår kommun.
Västerviks kommun ligger på ostkusten och de 5 000 öarna skapar en
underbar skärgård. Här är nära till både skog och hav. Fiske, klättring och
havskajakspaddling är några av de naturupplevelser som lockar besökare till
vår kommun.

Per Derbert, Ekbackens förskola
I Västerviks kommun har jag fantastiska kollegor inom
förskolan. Här finns en enorm kompetens som man
får ta del av som ny förskollärare. Här får man också
mentor som nyexad och det skapar en bra väg in i
yrket. Att få sitta ner och prata med en erfaren kollega på arbetstid är en förmån.
Det känns som om alla arbetar målmedvetet med att
utveckla våra förskolor vidare, allt fokus ligger på att
till hundra procent göra barnens dagar i förskolan till
en god förberedelse för deras kommande liv. Våra
förskolegårdar och närheten till naturen ger oss fantastiska möjligheter. Förskolorna i Västerviks kommun
har en närmiljö som förskolor i storstäder bara kan
drömma om, tycker jag. Här möts man också av fantastiska barn. Barnen är ju också anledningen till att
jobbet som förskollärare är världens bästa! Det kan
inte finnas något annat yrke där man möter sådan
glädje, nyfikenhet och lust att lära som i förskolläraryrket. När jag går upp på morgonen och ger mig av
till jobbet känner jag att jag gör något gott för barnens framtid. Att jag som person kan hjälpa barnen i
deras väg i livet är oerhört stort och otroligt givande.
Att kunna arbeta aktivt i en organisation med så mycket kompetens, ha världens bästa yrke,
fantastiska kollegor och nära naturen, är en stor anledning till att välja att jobba i Västervik.

Gunilla Winqvist, Ljungbergaskolan
Jag har sedan flera år tillbaka arbetat som rektor
och förskolechef i Västerviks kommun. Det bästa med
att vara rektor och förskolechef i Västerviks kommun
är alla medarbetare och elever som tillsammans med
mig arbetar för att utvecklas och lära mer.
Inför höstterminen har vår nya skola Ljungbergaskolan
slagit upp portarna för elever och lärare. Skolans
lokaler är anpassade efter våra önskemål så att vi
kan erbjuda den undervisning tror på. Det formativa
arbetssättet, lusten att lära och elevens nyfikenhet och
tro på sig själv är viktiga delar, både hos oss men
också i hela kommunen. Vår nya vision; Kompetens
för livet. Lust att lära, rätt att lyckas ska genomsyra allt
vi gör.
Som rektor och förskolechef strävar jag efter att
skapa förutsättningar för ett lustfyllt lärande hos
eleverna. Medarbetare i vår kommun ska känna att
jag som rektor och förskolechef vill finnas där för att
alla ska kunna utvecklas och ta ett steg till. Att mina
medarbetare ska känna och uppleva att de är viktiga
är centralt för mig. Här arbetar vi ledare tillsammans
för att alla ska få möjlighet att utvecklas och ta ett steg till. Exempelvis deltar vi i matematik- och
läslyftet i hela kommunen.
Anette Övergärde Klang och Johan Berg, Komvux
Vi är båda relativt nyinflyttade till Västerviks kommun.
Anledningen till att jag valde Västervik är att staden
lever, inte bara på sommaren utan också på vintern
säger Anette. Här finns allt man behöver, det enda
man kan sakna är ett universitet. Jag håller helt med
om det menar Johan, visst finns möjligheten med
Campus och jag hoppas att det är något som kommer
utvecklas över tid. Det känns som om kommunen är
levande och aktiv tycker jag, säger Anette. Här finns
en framtidstro och ett engagemang.
Det bästa med att arbeta på Komvux är de fantastiska eleverna och kollegorna. Det är en god sammanhållning och hit kommer elever som verkligen vill lära
upplever både Anette och Johan. Att få möjlighet att
undervisa vuxna som vill ta ett kliv till och som genom sin tid på Komvux också kan få en yrkesexamen
är fantastiskt, menar de. Det känns verkligen som om
man gör en samhällsinsats samtidigt som man får
undervisa vilket är stimulerande.
Att komma ny till Västervik är lätt menar de. Folk är
vänliga och tillmötesgående, på kvällarna går många
ut och äter eller fikar. Det är lätt att få ett kontaktnät vill upplever båda två. Att naturen och skärgården är helt fantastisk är en bonus som man får på köpet när man väljer att bo och arbeta i Västervik.

Vi kan erbjuda många spännande arbetsuppgifter i vår kommun. Vi har både små
förskolor och skolor på landsbygden, men också större skolor och förskolor i tätorten. Gymnasium och vuxenutbildning samt Sfi finns också hos oss.
Som anställd i vår kommun får du:
• Personalvårdserbjudande som ger fria bad i kommunens simhall, rabatt på
friskvårdsaktiviteter samt friskvårdsbidrag.
• Om du börjar din anställning i januari kan du få få ferielön under hela sommarlovet.
• Lön från 1/7 om du börjar din första anställning som nyexad hos oss i augusti.
• Introduktionsår med mentor.
• Konst- och personalklubb med fina förmåner.
• Sex extra semesterdagar när du fyller 40 år och ytterligare en extra semesterdag när du fyller 50 år (för semesterlöneanställda).
• Möjlighet till förlängd partiell föräldraledighet tills ditt barn fyller 12 år.
• Bruttolöneavdrag vid synfelsbehandlingar.
Vi arbetar också aktivt med att hitta sätt att avlasta lärare arbetsuppgifter som inte
hör direkt till undervisingen.
Välkommen till oss i Västerviks kommun!

På vår pedagogwebb
www.pedagogvastervik.se hittar du information om
hur vi arbetar med kunskap och lärande hos oss.
Här samlar vi också nyheter inom den pedagogiska
världen. Följ oss gärna på Twitter – pedagogvastervik
eller på Facebook – pedagogvastervik för att få information om vad som är på gång hos oss.
Behöver du hjälp? Vi kan hjälpa till med boende, tipsa
om jobb för medflyttare – välkommen att höra av dig
så ska vi göra vårt bästa för att du ska trivas hos oss!

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!
Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef, 0490-25 42 07, magnus.bengtsson@vastervik.se
Ulrika Mellblom, förskolechef, 0490-25 42 16, ulrika.mellblom@vastervik.se
Ewa Myhrén, grundskolechef, 0490-25 46 26, ewa.myhren@vastervik.se
Jörgen Jonsson, gymnasiechef, 0490-25 42 79, jorgen.jonsson@vastervik.se
Emma Sohlman, rektor Komvux, 0490-25 42 36, emma.sohlman@vastervik.se

