Vill du jobba med friskvård och våra gymnasie
elevers hälsa?
Då har vi jobbet för dig!
Snitz Skolor består av två grundskolor och en gymnasieskola och är en del av skolkoncernen PPS AB.
Hos oss kommer du att möta våra fantastiska elever, som alla har någon form av neuropsykiatrisk
diagnos. Vårt mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen, öka sitt självförtroende och känna
studiemotivation. Vi har små skolor med mindre elevgrupper, allt för att individen ska få den plats som
hen behöver.

Snitz Gymnasie söker nu en engagerad skolsköterska. Som skolsköterska arbetar man tillsammans med
skolkurator, specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog och SYV i elevhälsoteamet. Tillsammans med
skolläkaren utgör du elevhälsans medicinska insats.
Som skolsköterska erbjuder du eleverna, enligt styrdokumenten;
- ett hälsobesök under gymnasietiden,
- kvarstående kontroller och kompletterande vaccinationer från grundskolan,
- öppen mottagning,
- samt enklare sjukvårdsinsatser.
Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande kring till exempel skolfrånvaro och hälsofrågor. Det är önskvärt att
du har god datorvana och erfarenhet av att föra datajournal. Vårt system är ProReNata.
Vi söker dig som är stabil och trygg med god planeringsförmåga, eget driv och är van att arbeta självständigt samt
ha förmåga att samverka med andra kompetenser inom skolan. Du besitter en god förmåga att kommunicera
muntligt och skriftligt. Du ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom (60
högskolepoäng), distriktssjuksköterska (75 högskolepoäng) eller skolsköterska (skolsköterskeprogrammet) (60
högskolepoäng). Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som skolsköterska. Meriterande är erfarenhet av
förebyggande hälsoarbete samt utbildning i motiverande samtal (MI). För frågor gällande det medicinska
innehållet i tjänsten ber vi dig kontakta Marte Torp, PPS-koncernens Chef för elevhälsa & Medicinsk
verksamhetschef.
Vi erbjuder dig:
- arbete i positiv och stimulerande miljö centralt belägen i Stockholm
- marknadsmässig lön,
- friskvårdsbidrag,
- semestertjänst,
- kollektivavtal vilket innebär tjänstepension enl ITP planen samt försäkringar.
Tjänsten är heltid och fördelas mellan CyberGymnasiet Sthlm och Snitz Gymnasium (60 resp 40%) som båda har
sin verksamhet i samma byggnad vid Odenplan. Anställningen inleds med en 6 månaders provanställning, start 7
augusti 2017, som sedan övergår till fast tjänst. Bifoga relevanta betyg/ examensintyg och referenser till din
ansökan. Vid anställning ska du också kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 170616 (vi genomför intervjuer fortlöpande)
Ange referensnummer: Skolsköterska CGS & Snitz Gymnasie
Vi tar emot ansökan via epost direkt till: rekrytering@ppsab.com

För frågor gällande den medicinska innehållet i tjänsten:

marte.torp@ppsab.com Tel. 076-885 10 46

