
Göteborgs Högre Samskola 2017-05-22 

Ledig tjänst 
 

Elevassistenter på gy och åk 7-9 (2 tjänster) 

Arbetsplatsbeskrivning 
Göteborgs Högre Samskola är en fristående skola med cirka 1600 elever från förskola till gymnasiet. 

Göteborgs Högre Samskola grundades 1901. Det unika med Samskolan är dess förankring i tradition 

och Montessoripedagogik i kombination med pedagogiskt nytänkande. På Samskolan är det ”högt i 

tak”. Arbetet genomsyras av mångfald, av frihet under ansvar, av pedagogisk experimentlusta samt 

av tradition och förnyelse.  På Samskolan ges de praktisk-estetiska ämnena stort utrymme.  Verksam-

heten präglas av samförstånd, god sammanhållning och täta personliga kontakter mellan elever, ele-

ver och lärare och mellan skola och hem. 

Med honnörsord som humanism, estetik, lust, kreativitet och nyskapande vill vi ge våra elever bästa 

möjliga plattform för att hantera livets utmaningar och tillgodogöra sig alla dess fantastiska möjlig-

heter. Läs gärna igenom information om vår skola som ges på vår hemsida (www.samskolan.se) så du 

får en bild av skolan och vad vi förväntar oss av dig. Om du delar våra värderingar kan vi erbjuda dig 

ett fantastiskt jobb och bra villkor. 

Arbetsbeskrivning 
I rollen som elevassistent kommer du att vara ett stöd till elever på högstadiet eller gymnasiet. Dina 

huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja eleven i att inhämta, erövra kunskaper och färdigheter, 

medverka till att hen trivs och är trygg samt har en god personlig utveckling. Du har regelbunden och 

tät kontakt med hemmet. Du kan även komma att ta rollen som övergripande stöd i klassen i ett nära 

samarbete med ansvarig lärare.  

Tjänsterna är heltid uppehållstjänst, startar 14 augusti och under kommande läsår 

Kvalifikationer 

Vi ser gärna att du som söker har kunskap och erfa-

renheter av att arbeta med barn samt att du har nå-

gon form av utbildning som exempelvis barn- och fri-

tidsprogrammet, omvårdnadsprogrammet, eller an-

nan adekvat utbildning.  

Vi söker dig som är positiv och duktig på att inspirera 

elever till att själva upptäcka och lära. Du har för-

måga att anpassa ditt bemötande och arbetssätt uti-

från varje elevens behov och möjligheter. Du trivs i 

samarbete med kollegor när det gäller planering och 

utveckling av verksamheten samtidigt som du också 

kan driva ditt eget arbete mot uppsatta mål. Vi vill 

även att du är en driven person som gärna kommer 

med nya idéer och tankesätt.  

Kontaktperson 
Rektor Peter Järvsén 

E-post: peter.jarvsen@samskolan.se 

Telefon: 031 63 19 01 

Mejla ansökan till kontaktperson. Glöm inte att uppge referensnummer.  

Tjänst 
Anställningsform: Uppehållstjänst 

Omfattning: Heltid 

Arbetstid: dagtid 

Tillträde: 2017-08-14 

Tidsbegränsat till: Ett läsår 

Antal platser: 2 

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2017-06-16 

Referensnummer: Stora-17/18-04 
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