Konceptchef Förstklassig skola
VVS-Branschens Yrkesnämnd är en gemensam organisation för Installatörsföretagen och Byggnads.
Genom yrkesnämnden samarbetar arbetsmarknadens parter när det gäller yrkesutbildning inom
VVS-branschen för VVS-montörer, industrirörmontörer, VVS-isolerare och isoleringsplåtslagare.
Sedan 2010 driver VVSYN konceptet Förstklassig skola – ett kvalitetssystem för gymnasie- och
vuxenutbildning inom VVS. Konceptet utvecklas löpande och idag är drygt 80 utbildningsanordnare
runt om i landet förstklassiga.
För att fortsätta utveckla VVS-utbildningen i samarbete med våra förstklassiga skolor söker vi en
person som vill vara ansvarig för konceptet och utmärkelsen. Då tjänsten innebär resor i hela landet
är placeringsort flexibel.
Vi vill att du som söker har ett brinnande intresse för yrkesutbildning, kunskap om skola, kännedom
om VVS-yrket samt erfarenhet av att självständigt driva arbete mot uppsatta mål. Vi ser gärna att du
har erfarenhet som lärare eller skolledare. Som person är det viktigt att du är bekväm med att prata
med personer på alla nivåer och att du är duktig på att kommunicera på ett förtroendeingivande men
ändå tydligt och rakt sätt.
Ditt uppdrag blir att ansvara för fortsatt utveckling av konceptet i syfte att kompetensbehovet för
VVS-branschen tillgodoses både avseende volym men framförallt att kunskapsnivån hos de elever
som kommer ut i arbetslivet från förstklassiga skolor är på rätt nivå.
Arbetsuppgifterna är varierande och eftersom detta är en ny tjänst har du stor möjlighet att utforma
den själv. Till din hjälp kommer du ha en utbildningsutvecklare som tillsammans med dig kommer ha
mycket kontakt med både yrkeslärare, rektorer och huvudmän på våra förstklassiga skolor.
Du är en del av yrkesnämndens kansli med eget ansvar för Förstklassig skola och för rätt person är
detta ett spännande, utvecklande och roligt uppdrag
Intresserad och/eller nyfiken? Då ser vi fram emot att höra av dig!
Kontakta Charlotte Fryklund på 08-56485434 eller charlotte.fryklund@vvsyn.se för att få veta mer
eller anmäla ditt intresse. Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer på www.vvsyn.se

