
 
 
  

 
 
 
Pedagog/veileder i Læringsnettverket, midlertidig 
Vi søker 1-2 pedagoger/veiledere til midlertidige stillinger i Læringsnettverket i Spir Oslo, ut 2021, med 
mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med hurtig tilsetting. 
 
Læringsnettverket tilbyr skreddersydde opplæringsløp, for personer med norsk som andrespråk, lese- 
og skrivevansker, matematikkvansker og andre behov for opplæring. Stillingene vil innebære oppfølging 
av en portefølje med deltakere, rettet mot utdanning eller jobb. Opplæringen foregår i mindre grupper og 
individuelt en-til-en med mål om å utvikle nødvendige skrive-, lese-, regne og 
kommunikasjonsferdigheter med henhold til utdanning og/eller arbeid. 
 

Arbeidsoppgaver 

• Individuell veiledning og oppfølging av deltakere 

• Undervisning i små grupper 

• Kartlegging av deltakeres grunnleggende ferdigheter 

• Innovativ utvikling av tilbudet, i tråd med det næringslivet og utdanningsmyndigheter krever 

• Tverrfaglig samarbeid internt i bedriften og med eksterne samarbeidspartnere 

• Dokumentasjon og rapportering 
 
Krav til stillingen: 

• Høgskole-/universitetsutdanning innen pedagogiske fag 
• Tilsetting er betinget av godkjent politiattest 
• God digital kompetanse/god kjennskap til digitale undervisningsplattformer 

 
Ønskede kvalifikasjoner 

• Erfaring fra undervisning og opplæring rettet spesielt mot ungdom, men også voksne 
kandidater er en fordel 

• Svært gjerne kompetanse og/eller erfaring med andrespråkspedagogikk 

• Erfaring fra og/eller god kjennskap til videregående opplæring 

• Du har erfaring fra opplæring med ungdom/voksne, gjerne med norsk som andrespråk 

• Kompetanse om lærevansker hos ungdom/voksne 

• Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig 
 

Personlige egenskaper 

• Du har gode samarbeidsevner og er tilpasningsdyktig 

• Du er en god relasjonsbygger  

• Systematisk, strukturert og effektiv 

• Du er fleksibel, løsningsorientert og innovativ 

• Du er engasjert og med god arbeidskapasitet 

• Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 
 
Vi kan tilby 

• Et spennende og variert arbeidsmiljø  

• Gode forsikringsordninger  

• Egen kantine 

• Fleksitidsordning 

• Lønn etter avtale 
 
Ytterligere opplysninger om stillingens faglige innhold kan rettes til teamleder Andreas Karth Roald tlf.: 
415 28 815 eller avdelingsleder Anne Rita Kvernmo tlf.: 924 03 259 
Søknad med CV sendes til Vivian Hagen: vivian.hagen@spiroslo.no  
Søknadsfrist: snarest 

Spir Oslo AS er en Arbeids- og inkluderingsbedrift eid av Oslo 
Kommune. Vi hjelper arbeidssøkere til å skaffe seg økt kompetanse og 
livskvalitet og de får bistand til å komme i arbeid. Vi gir også tilbud om 
tilrettelagt arbeid for de som trenger det. Vi har egne 
produksjonsområder som gir kvalifisering og arbeidstrening, vi har 
kurs- og opplæringsvirksomhet, og vi samarbeider tett med 
arbeidsmarkedet rundt oss. Ett hvert menneske vi møter er unikt og 
har krav på individuell tilnærming til sine utfordringer.   
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