
It-projektleder til Skt. Josefs Skole i Roskilde 
 

Vi søger en dygtig medarbejder, der kan tage ansvar for den videre udvikling og 
drift af den it, vi bruger til undervisning, ledelse og administration.  

Skt. Josefs Skole er en udviklingsorienteret international privatskole midt i det 
historiske Roskilde. Skolen har mere end 1000 elever fordelt på 0.-10. årgang samt 
en stor international afdeling. Dertil kommer børnehave og SFO. Skolen har ca. 115 
medarbejdere. 

Skt. Josefs Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn, 
ligesom skolens værdier og traditioner går hånd i hånd med nye tiltag.   

Vi har gennem de senere år brugt mange ressourcer på at udvikle brugen af it på 
skolen og er i dag på forkant med udviklingen.  

Vores data ligger i skyen, og vi har kun en enkelt, fysisk server på skolen. Vi har et 
Aruba-netværk med 55 AP’er og godt 100 pc’er til lærere og øvrige medarbejdere. Vi 
har knap 700 elever fra 4. til 10. klasse, der hver dag medbringer deres egen pc og 
kobler sig på vores netværk. Alt dette serviceres af to-tre tekniske it-medarbejdere, 
som du får ledelsesansvar overfor, og skal formå at motivere.  

Vi kører Windows 365 i alle afdelinger og supplerer med en række forskellige 
systemer til undervisning og administration. I skolen bruger vi de mange apps i 
Office 365 og SkoleIntra, mens vi venter på AULA. Og så har vi abonnement på 
materialeplatforme primært fra Gyldendal og Clio Online. Administrationen bruger 
forskellige systemer fra IST/Tabulex, Intranote/DocuNote, STIL og UV-Data. Alt i alt 
et ganske komplekst setup, der afspejler de forskellige behov i organisationen. 

Du trives med at arbejde selvstændigt og løsningsorienteret 
Du har sikkert et par års erfaring fra en lignende IT-projektorienteret stilling, hvorfra 
du kan dokumentere dine resultater. Herudover har du måske en uddannelse som 
IT-projektleder eller lignende. 

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Office365, skoleadministrative 
systemer og DocuNote, men ellers vil du få en grundig indføring i systemerne. 

For at få succes som projektleder på Skt. Josefs Skole er det vigtigt, at du tager 
medansvar og evner at holde brugernes oplevelse for øje i alle aspekter af arbejdet. 
Du er med til at løse medarbejdernes udfordringer og udvikle deres arbejde gennem 
innovative løsninger, der optimerer og automatiserer de daglige opgave. 

Derudover forventer vi, at du 

• har gode lederegenskaber og analytisk sans  

• kan bevare overblikket i en travl hverdag og tage ansvar for egne opgaver 



• har gode kommunikationsevner og evne til at få medarbejdergrupperne med 
dig 

• behersker engelsk i både skrift og tale 

• kan afdække medarbejdernes ønsker og behov, rådgive og formidle viden i 
organisationen 

• har flair for intern budgettering og økonomistyring 

• er opsøgende omkring nye digitale løsninger og sætter dig ind i nye 
teknologier og systemer 

• kan skræddersy løsningsforslag og se muligheder for at forbedre 
hverdagsprocesser  

• styre vores kontrakter med eksterne it-leverandører og lede relevante pris- og 
kontraktforhandlinger 
 

Vi tilbyder 
Vi tilbyder en dejlig arbejdsplads med et godt menneskeligt og fagligt fællesskab i et 
internationalt miljø. Blandt andet har vi en attraktiv efteruddannelsespolitik. Vi har en flad 
struktur samt en god økonomi og der er sjældent langt fra idé til handling.  
Aflønning sker efter statens skalaløntrin 46-49 og efter kvalifikationer. 
 
Ansøgningsfrist 
Send din ansøgning samt CV senest den 10. september 2019 kl. 12.00 på info@sjs-
roskilde.dk Mrk. ”IT-projektleder” 
Vi indkalder til samtale i uge 38. 
  
Kontakt 
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte viceskoleleder Mads Frost 
Hansen på tlf. 4630 4612 og/eller se mere på skolens hjemmeside www.sktjosef.dk  
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