Är du lärare i SVA och söker en unik möjlighet att få arbeta
utomlands?
Vill du åka till Chisinau (Moldavien) under en period och göra en insats för att lära
våra medarbetare att prata svenska!?
Då ska du skicka in din intresseanmälan snarast!
Vi söker dig som vill anta en utmaning och arbeta som språklärare i Moldavien, ett spännande land i
Sydösteuropa som bl.a. är känt för att producera goda viner.
Du får möjlighet att arbeta på ett företag som utgör en ”svensk oas” mitt i den Moldaviska huvudstaden
Chisinau. Arbetet kommer ske tillsammans med svensktalande kollegor som har svenska som förstaspråk
eller som andraspråk och du kan ”känna dig hemma” i miljön och i hur vi arbetar. På plats arbetar ca 80
medarbetare med att i huvudsak ta emot beställningssamtal från färdtjänstkunder i Sverige.
Vi erbjuder en lärartjänst, som kommer att ansvara för den nya grupp språkstudenter som vi kommer starta
under hösten/vintern 2016. Tjänsterna sträcker sig från 5-8 månader framåt. Vi söker någon som har
kompetens att arbeta med språkundervisning i svenska som främmande språk samt att coacha i språklig
utveckling. Detta innebär till exempel att utbilda blivande operatörer i det svenska språket, samt att
systematiskt jobba med att förbättra befintliga operatörers förmåga att kommunicera flytande på svenska.
Syftet är även att skapa bästa möjliga förutsättningar för operatörerna att lyckas väl i sitt kundbemötande på
telefon.

Arbetsuppgift
Språklärare

-

Ansvara för en språkgrupp på 12-15 personer

-

Utbilda våra blivande operatörer i det svenska språket med särskild fokus på yrkessvenska.
Utbildningen sker på motsvarande A1 till B2- nivå (Enligt Europarådets referensramar för
språk)
Ansvara för att leda lektioner och språkundervisning på heltid måndag till fredag.
Coacha och vägleda studenter i språklig utveckling
Bidra till djupare förståelse för kulturella skillnader och allmän kunskap om Sverige och det
svenska samhället.
Vissa timmar avsätts för att arbeta med våra operatörers språkliga utveckling i centralen på
motsvarande B2-nivå.

-

Du kommer att ingå i ett team inom Quality and Training där du arbetar tillsammans med språkcoacherna.

Erfarenhet och egenskaper
Vi söker dig som vill uppleva något annorlunda, göra en viktig insats med att lära ut svenska som
främmande språk och jobba med samtalskvalitet genom coaching som metod.
För språklärartjänsterna söker vi en hängiven, resultatinriktad och målmedveten språklärare med inriktning
SVA som drivs av att få människor att utvecklas.
Nu har du chansen att få utbilda en grupp högmotiverade akademiker med god språklig medvetenhet.
Det är ett meriterande om du behärskar något av de lokala språken i landet, d.v.s. rumänska eller ryska, och
det är ett krav att du kan engelska på mycket god nivå.

För rollen som lärare krävs hög social kompetens och pedagogisk förmåga samt kunskaper i utlärning av
språk. Du är kvalitetsmedveten och brinner för att bidra till andra människors utveckling. Det är även
meriterande om du redan har arbetat med intensivutbildning i svenska som andraspråk.
Om du kan och vågar agera självständigt, brinner för språkinlärning och är redo att anta nya utmaningar i
ett annat land då är du en perfekt kandidat för dessa tjänster.

Vi erbjuder
Vi har en tjänst att erbjuda med start oktober, november eller december 2016.
Lön bestäms utifrån kompetens, erfarenhet och utbildning.
Företaget är behjälplig i att finna boende och hjälper till med det praktiska för att komma på plats.
Om du önskar så har du också chansen att gå en språkkurs i ett av språken som talas i Moldavien, rumänska
eller ryska.

Intresseanmälan
Du skickar in ditt CV samt personliga brev till teresa.gueye@samres.se
Frågor kring innehållet i tjänsten: kontakta Teresa Gueye (via samma adress som ovan).
Vi ser gärna att du skickar en intresseanmälan snarast då urvalsprocessen sker löpande.

Välkommen med din ansökan!
Om Samres
Samres är den ledande aktören i att organisera och utveckla anropsstyrd trafik i
framförallt Sverige, men har även uppdrag i Estland och Norge. Vi är ett tjänsteföretag
som är har specialiserat oss på att driva beställningscentraler för främst färdtjänst,
sjukresor men även annan anropsstyrd trafik. Utöver detta levererar Samres även andra
kringtjänster till kollektivtrafiken såsom driftledning och kundinformationscenter.
För att denna typ av verksamhet skall vara efterfrågad och attraktiv för uppdragsgivare
krävs det kostnadseffektiva trafiklösningar, kostnadseffektiv administration och
kompetenskrävande utveckling.
Företaget ansvarar för färdtjänst i 120 svenska kommuner och ett antal landsting. Samres sysselsätter
cirka 320 personer på fyra orter i Sverige (Lund, Helsingborg, Skövde, Ludvika) samt i Estland, Senegal,
Moldavien och Norge.

