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Lärare Möbel, vikariat
Deltid, 50%
Tillträde augusti 2020
Capellagården söker en vikarierande lärare till Möbelutbildningen under läsåret 2020/21. Vi
söker dig som har erfarenhet av och kunskaper i möbelformgivning,och möbeltillverkning,
samt pedagogiskt kunnande och erfarenhet.
Du har en aktiv egen verksamhet inom formgivning och tillverkning och med erfarenhet av
utställningar, offentliga och privata uppdrag och beställningar eller annan professionell
verksamhet. Du har en pedagogisk examen och/eller högskoleexamen för ämnet relevant
område. Meriterande är dokumenterad pedagogisk erfarenhet av att undervisa inom
området.
Vid anställningen kommer stor vikt att fästas vid – förutom din erfarenhet och skicklighet i att
handleda individuellt och i grupp på såväl basal nivå som för blivande gesäller - även din
förmåga att samarbeta, dina pedagogiska färdigheter och att du brinner för att föra vidare
hantverkskunnande och kunskaper i formgivning. Administrativ förmåga och förmåga att
kommunicera på engelska kommer att vara meriterande, liksom kunskaper och intresse för
verkstads och maskinunderhåll.
På möbelutbildningen finns även en huvudlärartjänst på heltid. De bägge lärarna har ett
mycket tätt och nära samarbete kring utbildningens innehåll, övningar och projekt.
Schemat kan vara flexibelt utifrån den övergripande planeringen för huvudutbildningarna.
Varje lärare har självständigt ansvar att inom ramen för utbildnings- och kursplan, genomföra
undervisningen. Som lärare har du stora möjligheter att personligen prägla verksamheten
genom dialog och samarbete med kollegor och studerande. I arbetet ingår förutom planering,
undervisning och handledning, bland annat inköp av material, ansvar för verkstäder,
deltagande i kollegium och personalmöten.
Din ansökan ska innefatta personligt brev och CV. Vi vill ha din ansökan senast 22 juni till
adress eller mail enligt brevhuvud.
Sex månaders provanställning tillämpas. Capellagården är ansluten till Arbetsgivaralliansen.
För ytterligare information, kontakta rektor Bodil Anjar rektor@capellagarden.se,
073 8021707 eller styrelseordförande Hans Ahlin 070 5893800
Capellagården – skola för gestaltande arbete, ligger i en unik miljö i byn Vickleby på södra Öland. Skolan finansieras
genom statsbidrag från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Utbildningarna ligger under förordningen för Konst- och
kulturutbildningar. Capellagården är en oberoende stiftelse, grundad 1960 av Carl Malmsten.
Skolan erbjuder totalt fyra huvudutbildningar:
Möbel 1 + 2 år
Keramik 1 + 1 år
Textil 1 + 1 år
Ekologisk och Gestaltande Trädgårdsutbildning 1 år.
Vi bedriver också sommarkurser och kortkurser för yrkesverksamma.
Vi är totalt 19 anställda på hel- eller deltid.

