
                                   Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca. 1400 innbyggere fordelt på 

                                   øyene Andørja og Rolla.  Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. 

                                   Vi har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  

                                   I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad og hurtigbåtforbindelse til Harstad, 

                                  Finnsnes og Tromsø. 

                                 Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri,  

                                forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full  

                              barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.   

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og 

friluftsaktiviteter hele året.  

 

Ibestad kommune søker barnehagelærere/pedagogisk ledere  
Ibestad kommune har ledig en 100% fast stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder i 
Ånstad barnehage, en 100% fast stilling som barnehagelærer/pedagogisk leder i Hamnvik 
barnehage og en 100% fast stilling som barnehagelærer i Hamnvik barnehage.  
Tiltredelse snarest.  
 
Barnehagen samarbeider med skolene i Inkluderende barnehage og skolemiljø satsingen.  
Vi kan tilby en barnehage med kjempegode kollegaer og et godt arbeidsmiljø som hele tiden 
jobber med å bli bedre. Humor er en stor del av hverdagen vår, både oss kollegaer imellom, 
og i jobben med barna. Vi har dyktige fagarbeidere og assistenter som alle er åpne og klare 
for nye impulser.  
Vi søker deg som er klar for en utfordring, som har masse empati og er genuint opptatt av 
barn. Du kan veilede både kollegaer og foreldre. Du må ha gode samarbeidsevner, og 
kunne se hele barnehagen som en helhet. Du er tydelig og klar i din kommunikasjon med 
barn, kollegaer og foreldre og har god relasjons kompetanse. Du deltar og bidrar i 
barnehagens utviklingsarbeid.  
Har du små barn får du barnehageplass. 
 
Kvalifikasjoner  
Godkjent utdanning som barnehagelærer.  
Utenlandske søkere må legge ved godkjenning fra Nokut og Utdanningsdirektoratet. 
Søknader uten vedlagt dokumentasjon på godkjenning av utdanning vil ikke bli vurdert. For 
utenlandske søkere må Bergens test høyeste nivå må være bestått og vedlagt med 
dokumentasjon. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia.  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
Lønn etter tariff. Ekstra stimuleringstilskudd for barnehagelærere kr. 50.000 som utbetales i 
2 omganger. Tilskuddet er skattbart. 
 
Ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før tiltredelse.  Attesten skal 
leveres når du får tilbud om ansettelse.   
 
Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt 
via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning.  Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV`en 
din i programmet. 
 
Nærmere opplysninger om stillingene får en ved henvendelse til:  
Styrer/enhetsleder barnehage Sandra Bertinussen. Telefon: 90 02 68 39 eller oppvekstleder 
Willy Aas. Telefon: 91 12 62 65  
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