
 

 

 

Vi søger ny udskolingsleder i den danske afdeling fra 6.- 10.årgang, da vores udskolingsleder gennem 6 

år har valgt at søge nye udfordringer. 

800 dejlige børn fra mere end 80 lande og en kompetent og engageret medarbejderstab søger dig, der 

både vil være med til at forme dagligdagen og visioner på ISJ - en velfungerende fri katolsk skole med 

en stærk kultur præget af både traditioner og innovation. 

Skolen, der ligger i hjertet af Østerbro, er en 3-4-sporet skole med en dansk og international (bilingual) 

afdeling. Skolens værdimæssige grundlag tager udgangspunkt i, at hver eneste elev er unik, samtidig 

med at der er fokus på betydningen af både lokale og globale fællesskaber. Der lægges stor vægt på 

skolens virke som dannelsesinstitution, hvor skolens pejlemærke “det er menneskets opgave at blive 

menneske”, udleves i hverdagens mange gøremål, samt i de større fællesskabende aktiviteter, som 

præger skolens virke og ånd. Her kan nævnes daglig morgensang, socialpraktik i udskolingen, 

dannelsesrejser og -retræter, musicals, musikskole, uddannelsesrejser for medarbejderne og en lang 

række tilbagevendende traditioner. 

Hvad søger vi? 

Det er afgørende, at du er i stand til at identificere dig med skolens værdigrundlag, og ser dig i stand til 

at være et stærkt medlem af ledelsen, hvor respekt for både elever og medarbejdere er et kernebegreb. 

Du skal kunne være med til at sætte en retning, og være lyttende og inddragende i processen. Vores 

kerneopgave er læring, trivsel og udvikling, hvor dannelse og uddannelse går hånd i hånd. 

 Vi vil lægge vægt på, at du: 

 Er optaget af skolens kultur og arbejdsmiljø for såvel elever som medarbejdere 



 Arbejder struktureret, følger op og afslutter opgaver 

 Er god til den daglige drift, herunder personaleudvikling, elev og forældrekontakt og samtidig i 

stand til at gribe akutopgaver og bevare overblikket 

 Har erfaring som leder og en relevant lederuddannelse 

 Er en tydelig og dygtig kommunikator både skriftligt og mundtligt 

 Er stærk på relationsarbejdet og prioriterer det i hverdagen. Fx ved at være tilgængelig og 

nærværende for, og kendt af, både elever, medarbejdere og forældre 

 Har en god pædagogisk-didaktisk indsigt, som anvendes i dialogen med medarbejderne og i 

udviklingen af skolen 

 Er en udpræget teamplayer, der prioriterer og evner samarbejdet i ledelsesteamet og samspillet 

med medarbejderne 

 Har tillid til lærerkollegiets professionalisme og kvalifikationer 

 Har udstråling og personlig autoritet uden at blive autoritær 

 Ser muligheder fremfor begrænsninger og er vedholdende, uhøjtidelig, lydhør og tillidsskabende 

Vi tilbyder: 

ISJ er en skole, hvor der er et stærkt fokus på det enkelte menneskes ubetingede værd – 

og medarbejderne vil i den grad både hinanden og skolen. Der er højt til loftet, kort fra tanke til handling 

og stor mulighed for indflydelse på hverdagen. 

Vi tror på, at elevernes faglige, sociale og åndelige udvikling skal gå hånd i hånd. Vores værdigrundlag 

skal være levende - og både børnesyn og dannelsesideal skal gerne stå knivskarpt. 

Vi er en bredt funderet humanistisk dannelsesinstitution og vi lægger vægt på at arbejde i et 

professionelt og anerkendende miljø, hvor alle er med til at bære og tegne skolens profil. 

Skolen har i de seneste år haft travlt: Elevtallet er blevet fordoblet, vi har åbnet international afdeling og 

vi har blandt andet arbejdet målrettet med kollegial vejledning, børneparat skole, interkulturelle 

kompetencer og spørgsmålet om betydningen af katolsk humanistisk dannelse i Danmark i dag. De 

mange tiltag har brug for konsolidering, samtidig med, at der er plads til nytænkning og et stadigt fokus 

på faglige fællesskaber og social og personlig trivsel og dannelse. 

Skolens ledelse består af en skoleleder, en udskolingsleder, en leder for den internationale afdeling, en 

administrativ leder, en indskolingsleder og en leder for SFO´en. 



Medarbejderne er organiseret i årgangsteams på tværs af den danske og internationale afdeling, hvor der 

er stort fælles fokus på udvikling af nye samarbejdsformer og pædagogiske linjer mellem det danske og 

internationale. 

Det er en stilling, hvor du vil få mulighed for at blive en del af: 

 En veldrevet skole med godt ry og god økonomi 

 En skole med ambitioner, højt til loftet og et ønske om fortsat udvikling 

 Et kompetent og stærkt ledelsesteam og en fagligt dygtig medarbejdergruppe, som loyalt spiller 

sammen med ledelsen om at skabe resultater og trivsel 

 En engageret forældregruppe og bestyrelse 

 Den særlige ISJ-identitet, som præger både børn og voksne 

 Dejlige børn fra hele verden, der er optaget af læring, venskaber og udvikling 

 En stilling, hvor du selv har mulighed for at være med til at præge indhold og form - dine 

primære arbejdsopgaver aftaler vi i fællesskab i ledelsesteamet 

Vil du vide mere? 

Besøg os på www.sanktjoseph.dk og ring meget gerne med yderligere spørgsmål 

til skoleleder Tine Gregory på 40 94 75 71. 

Søg stillingen her: https://institutsanktjoseph.hr-on.com/show-job/82168?locale=da_DK&sd=1 

Institut Sankt Joseph er en 165-årig fri katolsk privatskole i hjertet af Østerbro med 800 elever og en 

bredt sammensat medarbejdergruppe på ca. 100 ansatte. Ca. 15% af eleverne har katolsk baggrund. Vi 

har både en dansk afdeling og en international afdeling. Skolen er grundlagt at Sankt Joseph Søstrene, 

og det er helt afgørende for os til stadighed at udvikle og understøtte et skolemiljø, hvor ”Evangeliets 

ånd af frihed og kærlighed er levende”. 
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