
Mosfellsbær leitar að
öflugum einstaklingum til starfa í

LÁGAFELLS- og VARMÁRSKÓLA

Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is

Laus störf í Varmárskóla
skólaárið 2018-2019
Varmárskóli er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingar-
stefnunnar. Skólastarfið er í þremur byggingum, yngri deild, eldri deild 
og Brúarlandi. Varmárskóli leggur upp með gildi Mosfellsbæjar sem 
eru virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja. Skólinn er staðsettur í 
náttúruparadís og lögð er áhersla á nýtingu umhverfis í námi nemenda.

Kennarar óskast í eftirtalin störf:
Grunnskólakennararéttindi áskilin.

•	 Sérkennara	á	unglingastig	 –  Þekking eða diplóma í    
 sérkennslufræðum
•	 Kennara	á	unglingastig – kennslugreinar eru meðal annara:
 íslenska, stærðfræði, enska, náttúrufræði, heimilisfræði
•	 Nýbúakennara – menntun og/eða reynsla í íslensku
 sem annað tungumál
•	 Umsjónarkennara  á yngsta og miðstig
•	 Umsjónarkennara	í	Brúarlandi – nýr Helgafellsskóli
•	 Verkgreinakennara	í	Brúarlandi	
•	 Leiðtoga	í	upplýsingatækni og þróun nýrra kennsluhátta

Einnig verður ráðið í eftirtalin störf:

•	 Aðstoðarforstöðumann	frístundasels
•	 Þroskaþjálfa	í	unglingadeild (í 80-100% starf)
•	 Atferlisfræðing eða aðila með reynslu/þekkingu í atferlismótun
 (í 70-100% starf)
•	 Skólaliða í fullt starf í eldri deild (aðstoð og gangavarsla)
•	 Stuðningsfulltrúa	(í 70-100% starf)
•	 Frístundaleiðbeinendur (í 30-50% starf)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á
www.mos.is og á www.varmarskoli.is. 

Upplýsingar veita Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastýra í síma 525 0700
og 899 8465 eða Þórhildur Elfarsdóttir skólastjóri unglingastigs í síma
863 3297. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið thoranna@varmarskoli.is
eða thorhildur@varmarskoli.is.

Laus störf í Lágafellsskóla
skólaárið 2018-2019
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? Viltu vera hluti af 
góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta 
ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ 
er heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. 
Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er 
staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum.

Kennarar óskast í eftirtalin störf:
Grunnskólakennararéttindi áskilin.

•	 Umsjónarkennsla	á	yngsta	stig	(í 80% tímabundna stöðu)		
•	 Umsjónarkennslu	á	miðstig, (í 80-100% framtíðarstöðu)   
•	 Dönskukennslu	á	unglingastig (í 50% framtíðarstöðu)
•	 Tónmenntakennslu (í 100% framtíðarstöðu)
•	 Smíðakennslu		(í 100% framtíðarstöðu)

Frekari upplýsingar um störfin má finna á
www.mos.is og www.lagafellsskoli.is.

Upplýsingar veitir Jóhanna Magnúsdóttir skólastjóri í síma
525 9200 og 896 8230. Umsóknir sendist rafrænt á netfangið
johannam@lagafellsskoli.is.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sambands íslenskra sveitar-
félaga og viðkomandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur um stöðurnar 
er til 15. apríl 2018. Frekari upplýsingar veita skólastjórar skólanna. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnar-
aðila skulu sendar rafrænt að ofangreind netföng. Við hvetjum fólk af 
báðum kynjum til að sækja um starfið.


