Biträdande rektor till Svenska skolan i London
Svenska skolan i London är en av de äldsta utlandsskolorna i världen och vår
gymnasieskola är belägen i Kew, sydvästra London. Skolan drivs som en stiftelse
helt utan vinstintresse. Vi granskas av såväl svenska Skolinspektionen som dess
brittiska motsvarighet OFSTED.
På gymnasiet erbjuder vi tre högskoleförberedande program (EK, NA och SA) och
undervisningen sker i majoritet på svenska av behöriga och erfarna lärare. Flera av
våra undervisningsgrupper är mindre än genomsnittet i Sverige vilket bidrar till
att skapa en lugn och motiverande arbetsmiljö för våra elever och lärare.
Besök gärna skolans hemsida för mer information www.swedishschool.org.uk.

Dina arbetsuppgifter
Som biträdande rektor kommer du att vara ansvarig för gymnasiet och den
dagliga verksamheten där. Detta innebär att leda och utveckla det pedagogiska
arbetet samt att ansvara för att personal, elever har en säker och god arbetsmiljö. I
dina arbetsuppgifter ingår även att arbeta med skolans värdfamiljprogram och
studentrekrytering samt till viss del hålla i undervisning.Vidare kommer du att,
som del av skolans ledningsgrupp och i nära samarbete med skolans rektor, leda
utvecklingsprojekt utifrån tydligt uppsatta mål.

Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare på gymnasial nivå och har minst 3 års erfarenhet som
biträdande rektor med personalansvar. Du har erfarenhet av att ha arbetat med
skolans styrdokument, pedagogiska utvecklingsfrågor, elevhälsa samt skolans
arbetsmiljö. Du bör också ha flerårig erfarenhet av schemaläggning, tala flytande
svenska samt vara mycket bekväm med att kommunicera på engelska i olika
sammanhang i både tal och skrift.
Du är en tydlig och coachande ledare som vill vara närvarande i den dagliga
verksamheten på skolan. Du har förmåga att engagera och inspirera såväl elever
som lärare. Det är viktigt att du är anpassningsbar till förändringar och har
förmåga att snabbt ställa om när så behövs. Som person är du ansvarstagande,
prestigelös och trivs med att arbeta på en liten skola där kollegorna stöttar
varandra och proaktivt bidrar till att hitta lösningar på de utmaningar du och
kollegorna ställs inför.

Det är meriterande med påbörjad rektorsutbildning och om du är en van
användare av Google Classroom, SchoolSoft och Skola24. Det är också
meriterande om du redan har rätt att bo och arbeta i Storbritannien.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid med tillträde i början av augusti 2022. All anställning på
skolan börjar med en provanställning på ett läsår som sedan övergår till en
visstidsanställning på totalt tre år. Individuell lönesättning.
Numera krävs visum för att bo och arbeta i Storbritannien. Vid behov kommer vi
sponsra din ansökan om ett treårigt arbetsvisum som skolan betalar. Personal
som anställs utanför Storbritannien erbjuds även resebidrag och flyttersättning. Vi
kan också hjälpa dig med viss information kring flytten till Storbritannien.

Ansökan
Din fullständiga ansökan måste lämnas in på engelska på grund av visumkrav
och ska bestå av följande:
●
●
●
●

Personligt brev
Omfattande CV utan några oförklarade luckor
Bevis på lärarbehörighet inklusive behörighetsförteckning
Två referenser från de senaste fem åren varav en ska vara chef

Är det dig vi söker? Vi arbetar löpande med rekryteringsprocessen så skicka in din
ansökan redan idag.
Sök tjänsten via: www.clockworkpersonal.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar Svenska skolan i London med Clockwork
Skolbemanning & Rekrytering, som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt
välkommen att kontakta chefsrekryterare, Andreas Krasser,
andreas.krasser@clwork.se

