
Vi söker utbildare inom YH- utbildningen 
IT cloud and infrastructure specialist.

Axel Weüdelskolan är en del av Kalmarsunds Gymnasieförbund och bedriver YH- 
utbildning och komvuxstudier. Vi är en arbetsplats med stor mångfald och 
flexibilitet är en del av vår vardag. Hos oss har du möjlighet att utvecklas 
pedagogiskt samtidigt som du kan kombinera ditt arbete inom IT-branschen.

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor 
kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i 
utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta 
fler möjligheter för dig - och din framtid. 

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att 
bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt 
medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 
studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.

Arbetsuppgifter
Att utifrån de kursplaner som är framtagna till utbildningen utforma och genomföra 
de kurser som ingår i utbildningen. Administration, betygsättning och uppföljning 
av LIA är en del av arbetsuppgifterna. Samarbeta med de aktörer som är knutna till 
utbildningen och ha en aktiv dialog med ledningsgruppen. Eftersom en del 
kurslitteratur kommer att vara på engelska behöver du kunna behärska det 
engelska språket på ett adekvat sätt.

Krav
- Goda kunskaper inom Microsoft klient och serveroperativ.
- Goda kunskaper inom nätverk och kommunikation.
- Behärska det engelska språket i tal och skrift.

Vi söker dig som kan undervisa i någon av nedanstående 
kurser

- Microsoft klient och serveroperativ



- Nätverk - och kommunikation
- Förändringsledning
- Affärs- och konsultmannaskap
- projektmetodik

Anställningens omfattning
Utbildningen ges i olika delkurser och du har möjlighet att ge en eller flera kurser. 
Omfattningen styr utifrån vår överenskommelse dock minst 5 veckor. Delvis på 
distans. 

Start: Omgående eller enligt överenskommelse 

Övrigt
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens 
belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.

Kontakt
Kontaktperson
Lennart Nordström 
Utvecklingsledare YH

lennart.nordstrom@gyf.se 

                        


