
Er du en inspirerende barne- og ungdomsarbeider som liker utfordringer, spenning og 
glede? 

Da er en jobb i Loppaskolen, avdeling Høgtun, noe for deg!

Loppa kommune grenser til 
Kvænangen kommune i sør, 
Alta kommune i øst og Hasvik 
kommune i nord. Loppa har 
flotte alpine fjelltopper og 
mektige isbreer. Loppa byr på 
midnattssol, nordlys og 
fantastiske naturopplevelser lett tilgjengelig hele året – fiske i sjø og vann, topptur 
med eller uten ski.  

Loppaskolen består av Høgtun skole og skolefritidsordning i Øksfjord, 
Sandland skole og Bergsfjord skole. Vi tilbyr faglige utfordringer i et 
tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet.  
Vi er en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre. Hos oss får 
du kollegaer som ønsker at du skal trives. Vi vil gjerne ha deg med på 
å videreutvikle den viktige rollen skolen har i Loppa.  

Loppa kommune har ledig følgende stillinger i skoleverket 2021/2022 med tiltredelse 01.08.2021. 

• Inntil 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Høgtun skole.
Stillingsstørrelse avklares utfra behov. Ufaglærte kan søke, men må være villig til å ta fagbrev etter avtale.

Søknadsfrist 02. juni. 2021 
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til: postmottak@loppa.kommune.no 

Loppa kommune tar deg godt imot og kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse. 
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved 
overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett. Gode pensjonsordninger gjennom KLP 
I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i 
Norge 
Spørsmål om stillingen kan stilles til områderektor på tlf: 78453113, eller personalrådgiver, tlf: 78453005 

Vi tilbyr: 

• Fagbrev – utdanningsordning etter avtale
• Veiledning for nyutdannede
• Videreutdanning innenfor prioriterte områder.

Kvalifikasjonskrav for assistentstillingen: 

• Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
• Du må beherske norsk språk godt både muntlig

og skriftlig.
• Ufaglærte må være villig til å ta fagbrev som

barne- og ungdomsarbeider etter avtale.
• Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent
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