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Lärare åk 7-9 och gymnasiet i engelska, franska 
och/eller spanska 
Arbetsplatsbeskrivning 
Göteborgs Högre Samskola är en fristående icke vinstdrivande stiftelseägd skola med cirka 1600 
elever från förskola till gymnasiet. Skolan grundades 1901. Det unika med Samskolan är dess för-
ankring i tradition och Montessoripedagogik i kombination med pedagogiskt nytänkande. På 
Samskolan är det ”högt i tak”.  

Arbetet genomsyras av mångfald, frihet under ansvar, pedagogisk experimentlusta samt tradit-
ion och förnyelse. De praktisk-estetiska ämnena ges stort utrymme. Verksamheten präglas av 
samförstånd, god sammanhållning och täta personliga kontakter mellan elever, elever och lärare 
och mellan skola och hem. Med honnörsord som humanism, estetik, lust, kreativitet och nyskap-
ande vill vi ge våra elever bästa möjliga plattform för att hantera livets utmaningar och tillgodo-
göra sig alla dess möjligheter.  

Läs igenom information som ges på vår hemsida (www.samskolan.se) så du får en bild av skolan 
och vad vi förväntar oss av dig 

Arbetsbeskrivning 
Vi söker lärare i engelska och dessutom franska eller spanska till Stora skolan för tjänstgöring i 
årskurs 7-9 och gymnasiet. Tjänstgöringsgraden är 50-80%, tjänsten kan eventuellt kompletteras 
med springvik.  

Vi söker dig som har lärarkompetens, samt kunskap och erfarenhet av att arbeta med ungdo-
mar. Vi söker dig som är positiv och bra på att inspirera elever till att själva upptäcka och lära. 
Du har förmåga att anpassa ditt bemötande och arbetssätt utifrån elevens behov och möjlig-
heter. Du trivs i samarbete med kollegor när det gäller planering och utveckling av verksam-
heten samtidigt som du också kan driva ditt eget arbete mot uppsatta mål. Det är viktigt att du 
har ett genuint intresse av att jobba inom skolan, samt ett respektfullt förhållningssätt till ung-
domarna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga, kreativitet och flexibilitet.   
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Kvalifikationer 
Utbildad och legitimerad. 

Erfarenhet 
Du skall ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. 

Kontaktperson 
Biträdande rektor Robert Lindberg 

E-post: robert.lindberg@samskolan.se 
Telefon: 031 63 19 03 

Fackliga företrädare 
Se www.samskolan.se/arbetahososs 

 

Mejla ansökan till 
eva.carlberglarsson@samskolan.se . 

 

Tjänst 
Anställningsform: tillsvidare 

Omfattning: deltid 50-80% 

Löneform: månadslön 

Arbetstid: dagtid 

Tillträde: efter överenskommelse 

Tidsbegränsat till: - 

Antal platser: 1 

Ansökan 
Sista ansökningsdag: 2019-05-19 

Referensnummer: Stora-019 
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