
 
 PERORSAANERMIK ILINNIARFIK / Socialpædagogisk Seminarium 
 

 

Perorsaanermik Ilinniarfik søger en medarbejder/bibliotekar 

 
Vi har brug for en ”blæksprutte” i biblioteket og kontoret, en person med mange og forskellige evner. 
 
PI/SPS dækker hele Grønland med følgende væsentlige funktionsområder: 

- at uddanne kvalificerede dagtilbudsmedhjælpere, socialpædagoger, socialassistenter og 
socialhjælpere 

- at forestå kurser, efter- og videreuddannelse inden for det socialpædagogiske fagområde 
- at inspirere til udvikling i den socialpædagogiske sektor – fagligt og uddannelsesmæssigt. 

 
Vores nye kollega skal kunne varetage mange og alsidige opgaver på vores bibliotek og kontoret i 
Ilulissat. 
 
Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret medarbejder, som udover at brænde for udviklingen af 

biblioteksområde er en god og samarbejdsvillig kollega, som møder sine omgivelser og arbejdsopgaverne 

med en positiv tilgang. Da vi ekspanderer på flere afdelinger, kan der ligeledes blive tale om redigering og 

varetage PI/SPS’ hjemmeside og sociale medier, referatskrivning og renskrivning af tekster. 

 
Følgende kompetence kræves:  

- Relevant uddannelse 
- Godt kendskab til biblioteksopgaver og IT, herunder sociale medier og hjemmesidearbejde 
- Erfaring med og flair for formidling og kommunikation skriftlig og mundtligt.  
- Selvstændig, handlekraftig og sans for systematik 
- Evne til at arbejde fleksibelt i en omskiftelig hverdag. 
- Være flydende på grønlandsk og dansk, gerne engelsk 
- Kan have mange bolde i luften, have overblik. 

  
Løn- og ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning sker i henhold til 
gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den pågældende forhandlingsberettigede 
organisation.  
 
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos Kontorleder Lea Levisen Jensen på tlf. +299 38 35 50 eller mail: 
lea@pi.sps.gl eller mail til hovedmail: allaffik@pi.sps.gl 
 
Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl og om byen på www.avannaata.gl  
 
Stillingen ønskes besat snarest 
 
Der er ansøgningsfrist torsdag d. 28. marts 2019.  
 
Ansøgning kan fremsendes via mail på adressen: allaffik@pi.sps.gl vedhæftet referencer og bilag.  
 
Ansøgningen stiles til: Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium, Postboks 519, 3952 
Ilulissat. 
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