
 

 

 

Skt. Josefs Skole, Roskilde søger en dygtig lærer                                          
til indskolingen og mellemtrinnet 

Skt. Josefs Skole er en traditionsrig international privatskole, som ligger i det centrale Roskilde. Vi arbejder med 
udgangspunkt i et kristen-katolsk værdigrundlag. Pædagogisk og fagligt lægger skolen vægt på at ”uddanne både 
hjerte og hjerne” ved at lade dannelse, læring og værdier gå hånd i hånd. Vi ser alle mennesker som værdifulde 
individer, som skal have det bedst mulige grundlag for at begå sig i et demokratisk samfund præget af frihed, 
fællesskab og ligeværd. 

Didaktisk og fagligt er vi stærkt forankret i vores fagteams, der spiller en vigtig rolle i vores strategier for at udvikle og 
forandre. Skolen har en god økonomi, og der er normalt kort vej fra den gode ide til implementeringen. Vi er derfor 
glade for at kunne skabe rum til den lærer, som brænder for en ide eller har store ambitioner på elevernes vegne.  

Vi søger følgende profil: 

 Linjefag i engelsk og matematik  

 Du har lyst til at undervise i engelsk på mellemtrinnet 

 Du har lyst til at undervise i matematik i indskolingen 

 Du er nysgerrig på faget natur og teknik 

 Du skal have mod på at samarbejde med kollegaer, ledelse, elever og forældre 

 Du skal være parat til at gå ind forpligtende teamsamarbejde og være med til at løfte i flok 

 Du ser elevernes forældre som en ressource og en kilde til vigtig viden  

 Du er interesseret i at arbejde i et værdibaseret fagligt miljø 

 Det er en fordel, hvis du har andre linjefag.  

 Det er en fordel, hvis du er matematikvejleder.  

Vi tilbyder en arbejdsplads i et spændende internationalt skolemiljø, hvor fællesskabet er et bærende element og hvor 
der er et godt kollegialt sammenhold. Skolen har en pc-ordning for alle ansatte og en mentorordning for alle 
nyansatte.  

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen. 

Ansættelsen er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Ansættelsen er på betingelse af at der kan 
indhentes en ren børneattest. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge skolen så kontakt os gerne. 
Kontakt afdelingsleder Brian Heim på He@sjs-roskilde.dk eller ring på 46304604.  

Send venligst din ansøgning inden mandag d. 28. maj kl. 12.00 på info@sjs-roskilde.dk. Der bliver afholdt jobsamtaler i 
uge 22. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  
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