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Vi söker en ny medarbetare till
vår utbildningsverksamhet
Om oss
På Symbolbruket arbetar vi med utvecklingen av Widgit Symbolbas på svenska och de olika
datorprogram, appar och tjänster som använder sig av symbolerna.
Vi har sedan 2015 arbetat tätt med företaget Hargdata AB som introducerade Widgitsymbolerna i
Sverige redan 1999. Användningen av symbolerna har sedan dess spridit sig till många olika
verksamheter och platser i hela landet.
Bland våra produkter finns datorprogrammen InPrint & SymWriter, apparna Widgit Go SE och Widgit
Writer samt webbtjänsten Widgit Online.
Med hjälp av våra produkter kan man på olika sätt stödja bland annat kommunikation, struktur,
läsande och skrivande. Användare av våra program där man skapar bildstödsmaterial är exempelvis
personal inom förskola, skola, habilitering, kommunal omsorg samt personal inom hälso- och
sjukvård.

Om tjänsten
Widgitsymbolerna får allt större spridning och vi letar nu efter en ny medarbetare som tillsammans
med vår utbildningsansvariga kan hjälpa oss med vår utbildningsverksamhet kring våra produkter.
Våra utbildningar hålls i hela landet och vi har även utbildningsdagar i våra egna lokaler.
Vi tror även att du kan hjälpa oss att möta våra användare i form av verksamhetsbesök, mässor och
projekt samt att ge rådgivning och support på telefon och mail. Eftersom vi är ett litet företag (idag är
vi 5 personer) så hjälps vi åt med visst löpande arbete och du kommer även att involveras i utveckling
av produkter och material i olika utsträckning.
I tjänsten kommer du att ha mycket kontakt med våra användare. Du kommer däremot inte att
arbeta direkt med de personer som har behovet av bildstöd.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där det är kort mellan idé och handling och där det finns goda möjligheter
att själv påverka dina arbetsuppgifter och arbetstider.

Symbolbruket AB
Östra Harg Torpängen, 585 91 Linköping
www.symbolbruket.se
info@symbolbruket.se, 013 – 712 70

Om dig
Vi söker dig som vill verka för spridning av symbolanvändning och som vill utbilda och stödja våra
användare i detta.
Du behöver vara självgående, utåtriktad och initiativtagande. Du ska ha relevant utbildning för
området, exv. specialpedagogik, och ett stort intresse för bildstöd. Vi ser gärna att du har erfarenhet
av användning av bildstöd i skolan.
Eftersom mycket av arbetet sker vid dator behöver du vara bekväm med detta. Du ska även kunna
resa ut i landet någon dag i veckan under terminerna.
Körkort är en fördel, men inget krav.

Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en heltidstjänst, men tjänstegraden kan även diskuteras, med inledande provanställning i
6 månader som sedan kan övergå i en tillsvidareanställning. Månadslön samt tillträde enligt
överenskommelse. Placeringsort är Linköping.

Om din ansökan
Välkommen att skicka in din ansökan till oss på info@symbolbruket.se så snart som möjligt men
senast den 6 mars 2018. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Kontakta oss om det är några
frågor!

