Vikariat faglærer søkes til Make up Artist studiet
ved Tone Lise Akademiet
Stillingstittel: Faglærer Beauty makeup artist (60 % og 100 % vikariat,
skiftarbeid dag og kveldsvakter)
Som faglærer for Beauty makeup artist vil du jobbe tett med studenter og sammen
skal dere lage en fin klasseroms dynamikk. Som faglærer vil du få vaktlister for dag
og kvelds klassen.
Du vil samarbeide tett med skolens rektor, og sikre at våre studenter utvikler seg
innen makeup og artisteri samt følger de regler og lovverk satt for å oppnå
læringsutbytte.
Som faglærer er du tålmodig, veiledende og pedagogisk når du utvikler våre kreative
studenter til å nå sitt fulle potensiale. Du kombinerer både klasseledelse og
lærerrollen med kreativitet og faglig ekspertise for å gi studentene en unik
opplevelse. Du vil være studielinjens ambassadør for eksepsjonell læring samt
inspirere dine kollegaer til å gjøre det samme.
I samarbeid med andre faglærere og rektor vil dine arbeidsoppgaver kreve at du liker
å ha flere baller i luften på en gang. Du vil sammen med rektor arbeide med alt innen
planlegging og håndtering av skoleplaner, læreplaner, timeplaner og annet
studiemateriell. Samt andre forefallende arbeid retting av prøver/oppgaver,
renhold/orden, og oppfølging av studenter. Du vil selvfølgelig både få opplæring og
støtte så samarbeidet blir en suksess.
Utdannelse som makeupartist og frisør er et krav, og vi forventer en stor interesse for
bransjen. Vi vil legge vekt på faglig dyktighet og erfaring i bransjen
Du skal videre sikre et høyt nivå av kundeservice etter Tone Lise Akademiet`s
retningslinjer, slik at dine egne og studentenes læringsutbytte nås. Det å lede
studenter vil være sentralt for stillingen.
Du leder studentene gjennom å motivere og coache.
I tillegg:
·

Har du gode lederegenskaper

·

Klarer du å ha oversikt og holde hodet kaldt

·

Samarbeide tett med våre lærere for å sikre god oppfølging av

·

Har du erfaring fra salg og service

·

Er du genuint opptatt av dine medmennesker og medarbeidere

·

Er du fleksibel og tilpasningsdyktig

studentene

Som person er du alltid åpen for å utvikle deg selv. Du er positiv til å vurdere nye
måter å løse ting på. Utstråling og positiv energi er en selvfølge.
Send oss din CV og søknad innen 01 mars 2021 til linn@tonelise.com Søknader blir
fortløpende vurdert, vi tar kontakt med deg for et eventuelt intervju.

