
 

 

Skt. Josefs skole i Roskilde søger lærer til IT 

På Skt. Josefs skole søger vi en ny kollega med en stærk profil inden for matematik og IT. Vi søger en ukuelig 

ildsjæl, som brænder for at integrere IT som en del af elevernes almindelige læringsprocesser. Som IT-lærer 

skal du have mod på at gå ind i konsulentrollen. Du skal have lyst til at udvikle og støtte dine kollegaer. 

Stillingen er tilknyttet mellemtrinnet, men som IT- ildsjæl har du hele skolen som din arbejdsplads. Vi søger 

en profil, som kan nikke genkendende til de fleste af de nedenstående punkter: 

• Du er uddannet lærer  

• Du er god til at være selvledende, for en del af dine timer vil ikke være skemalagte  

• Du har helt styr på 21st Century Learning Skills 

• Du vil være med til at udvikle et levende læringsmiljø på skolens bibliotek 

• Du er dygtig til at samarbejde, og du gør det nemt for andre at samarbejde med dig  

• Du er visionær og passioneret, og du lader dig ikke slå ud, hvis du møder modgang 

• Du er fortrolig med Microsofts produkter 

• Du drømmer om at arbejde med E-sport hold, micro:bit, programmering for børn, Minecraft, Digital 

Dannelse og designe dine egne IT-valgfag. 

• Du har en opsøgende og nysgerrig tilgang til læring. Du netværker med ligesindede, og du er 

indstillet på at kigge ud over skolens grænser.  

• Du elsker at undervise og du har mod på at undervise i matematik på mellemtrinnet. Du er også 

frisk på at varetage andre traditionelle undervisningsopgaver. 

Du vil blive en del af en traditionsrig arbejdsplads med et stærkt professionelt sammenhold. Vi tilbyder en 

arbejdsplads i rivende udvikling. Skolen er smukt beliggende i Roskilde bag Domkirken med byens to parker 

som naboer. Vi er en organisation med omkring 1000 elever og ca. 100 medarbejdere.  

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så skriv til afdelingsleder Brian Heim på e-mail he@sjs-roskilde.dk eller 

ring på telefonnummer 46304604. Interesserede ansøgere er velkomne til at skrive eller ringe og aftale et 

besøg på skolen. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.sktjosef.dk. Vi gør opmærksom på, at der 

indhentes børneattest, og at ansættelse er betinget af at attesten er ren. 

Ansættelse sker efter gældende overenskomst som lærer. Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Stillingen 

er til besættelse efter aftale og hurtigst muligt.  

Send venligst din ansøgning til info@sjs-roskilde.dk. Vi holder samtaler løbende.  

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning.  
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