
Lillehammer videregående skole består av avdeling Sør, Nord og Mesna.

Lillehammer videregående skole, avdeling Sør er en moderne sentrumsskole i et historisk miljø. Skolen
har ca. 600 elever og 90 ansatte.

Lillehammer videregående skole, avdeling Sør tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram. Dette 
programmet er den naturlige veien til generell og spesiell studiekompetanse som kreves for å studere 
ved høgskoler og universiteter. Vi kan tilby 40 programfag innenfor 20 fagområder.

Skolen eies og drives av Oppland fylkeskommune.

Lillehammer vgs avd. Sør - lærer/trener toppidrett-langrenn
Lillehammer videregående skole avd. Sør har i samarbeid med Lillehammer Skiklub ledig 100 % fast stilling som lærer/trener i 
toppidrettsfag - langrenn.
Tiltredelse 01.08.2015.

Vi søker deg som
-trenerfaglig skikompetanse/-interesse
-har stor arbeidskapasitet
-er fleksibel og positiv
-har ståpå-vilje

Vi tilbyr
- Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen
Lillehammer videregående skole gir i samarbeid med Lillehammer Skiklub, et utvidet toppidrettstilbud til aktive langrennsløpere. 
Det utvidede toppidrettstilbudet omfatter fagene Toppidrett 1, 2 og 3, og i tillegg et utvidet treningstilbud. Lillehammer 
videregående skole  står ansvarlig for tilbudet innen toppidrettsfaget, mens Lillehammer Skiklub er ansvarlig for det utvidede 
treningstilbudet. Dette medfører at stillingen formelt er delt mellom Lillehammer videregående skole (60 %) og Lillehammer 
Skiklub (40 %). Noe ubekvem arbeidstid må påregnes pga samlinger og konkurranser.

Arbeidsoppgaver
-planlegging og gjennomføring av undervisningstimer/treninger og samlinger
-individuell treningsplanlegging med elevene
-bindeledd mellom skole og idrett
-samarbeid med fotball- og basislinja
-samarbeid med Lillehammer Skiklubs øvrige trenere

Søknad
Les mer om  leder- og undervisningsstillinger i videregående skole: www.oppland.no/Generelle-vilkar

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk 
standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et 
mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil 
bli vektlagt.
 
Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.
 
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring 
gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.
 
Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.
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Per Anders Bang, Avdelingsleder, tlf: 61 28 71 00, mobil: 975 73 470, per-anders.bang@oppland.org
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