
 

 

 

 

 

Institut Sankt Joseph 
 Dansk – og international afdeling 

 
Vi søger pr. 1. august 2018 tre lærere som (tilsammen) kan varetage følgende 
undervisningsopgaver i 4.-10.kl. 
 
I den internationale afdeling: 
 

 Engelsk  
 
Vi forventer, at du er native-speaker i engelsk og kan kommunikere mundtligt på 
dansk. 

 
I den danske afdeling: 
 

 Fysik/kemi  

 Matematik  

 Biologi  

 Geografi  

 Natur og teknologi  

 Engelsk  

 Fransk 

 Supplerende undervisning i dansk og/eller matematik 

 AKT-timer (adfærd, kontakt, trivsel). 
 

De tre stillinger kan hver især sammensættes på flere forskellige måder.  

 

Vi søger tre lærere, som med både professionalisme og personlighed ønsker at deltage i den 

videreudvikling af Institut Sankt Joseph. Vi lægger vægt på at arbejde i et professionelt og 

anerkendende miljø, hvor alle er med til at bære og tegne skolens profil. For både elever og 

medarbejdere betragter vi trivsel og højt fagligt niveau som hinandens forudsætninger.  

 

Institut Sankt Joseph er en katolsk skole i hjertet af Østerbro med 790 elever og en bredt 

sammensat medarbejdergruppe på omkring 100 ansatte. Skolen er inde i en spændende 

udvikling med stigende elevtal og åbning af international (bilingual) afdeling i 2014. 

 

Vi ser os selv som en humanistisk dannelsesinstitution på katolsk-kristent grundlag, der under 

mottoet ”Det er menneskets opgave at blive menneske” ønsker at medvirke til vores børns trivsel 

og udvikling. Vores dejlige børn kommer fra pt. 81 forskellige lande; hvilket giver vores daglige 

skoleliv en positiv og inspirerende international profil. Ca. 20 % af eleverne har katolsk baggrund. 

Besøg os på www.sanktjoseph.dk.  

 
Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC samt 
organisationsaftale for ledere og lærere ved frie grundskoler.  
 
Ansøgning med eksamensbeviser og udtalelser stiles til skolens bestyrelse og 
sendes på mail med mærket ”lærerstilling 2018” til job@sanktjoseph.dk  
 
Ansøgningsfrist: Fredag den 18. maj 2018.  
 
Ansættelsessamtaler: Tirsdag den 22. maj 2018.  
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