UiT Internship er en ordning for studenter ved UiT Norges
arktiske universitet. Gjennom internship skal studentene
få relevant arbeidserfaring i løpet av studietiden.
Søkeren må være registrert student både ved
søkertidspunkt og i hele internshipperioden.

UiT Internship ledig hos Tromsø kommune, 40% stilling
Vil du være med å styrke samisk språk og kultur? Og ønsker du verdifull arbeidserfaring? Høsten 2018
starter UiT og Tromsø kommune opp Romssa giellariššu, et språkstimuleringstilbud for elever med
samiskopplæring i Tromsø. Språkdusjen vil ha aktiviteter som fremmer bruk av samisk hos elevene i
fokus. Språkstimuleringen vil være et ukentlig arrangement på 3-4 timer per gang. Som koordinator vil
du jobbe sammen med flere assistenter, og du vil ha tett kontakt med forskere ved UiT, og Tromsø
kommune. Omfanget vil anslagsvis være på 50-70 barn, med maksimum 8-10 barn per voksen. Som
en del av etableringen vil det utvikles følgeforskning ved UiT.

Arbeidsoppgaver:






planlegge, koordinere og fordele arbeid knyttet til innhold i tilbudet
kontakt med skoleverket/foresatte og UiT
koordinere arbeidet til 6-10 studentassistenter
gjennomføring av og etterarbeid knyttet til aktiviteten
andre oppgaver kan bli aktuelle

Kvalifikasjonskrav og egenskaper:








Du må være registrert student ved UiT Norges arktiske universitet både når du søker og i hele
perioden internshipet varer.
Kunnskap om samisk språk og kultur er nødvendig og stort personlig engasjement for å utvikle
samisk språk og kultur er en forutsetning – du må ha gode ferdigheter i nordsamisk muntlig og
skriftlig.
Relevant praksis og erfaring fra å jobbe med gruppeledelse i barnegrupper i frivillig eller
formelt arbeid er en fordel.
Personlig egnethet i form av gode samarbeidsevner med både voksne og barn vektlegges.
Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og løsningsorientert tillegges også stor vekt.
Relevant studiebakgrunn kan være pedagogikk eller samiske språk, men også andre
studieretninger kan være aktuelle.

Ved ansettelse må det fremlegges politiattest.

Vi tilbyr:
Lønn: etter avtale




muligheter til å tilegne deg verdifull erfaring fra et nybrottsprosjekt innenfor språkrevitalisering
med flere deltakere og samarbeidspartnere involvert.
mulighet til å bli bedre kjent med det samiske miljøet i Tromsø gjennom foreldre, lærere og
andre som jobber for samisk språk og kultur.
innblikk i hvordan skole og opplæring er organisert i Nord-Norges største by

Omfang og varighet:
40 % stilling fra 01.08.2018 til 20.6.2019.

Arbeidsted:
Prestvannet- og Workinnmarka skole

Kontaktperson(er):
Ved ønske om mer informasjon om stillingen kontakt rådgiver Marit Stensen mob. 906 67 996, epost: marit.stensen@tromso.kommune.no eller professor Øystein Vangsnes, UiT tlf. 77 64 57 42,
oystein.vangsnes@uit.no

Søknadsfrist: 13. mai 2018
Søknad, CV og karakterutskrift (alle i PDF-format med ditt navn + dokumentnavn) merkes
“Søknad UiT Internship Tromsø kommune” og sendes til: karriere@uit.no.

