
    

ISGR söker en F-5 biträdande rektor till den svenska sektionen 

Sista ansökningsdag 2019-05-31 

ISGR är en sann internationell mötesplats. I våra korridorer hör du inte bara svenska och engelska, 
utan också språk från världens alla hörn. Sedan starten för tjugo år sedan har vi givit våra elever den 
bästa av utbildningar, där ett globalt perspektiv och förståelse för andra kulturer har en central roll. 
Hos oss är alla världsmedborgare och detta sammanfattas i vårt motto ”Embrace diversity – explore 
the world”. 

Skolan är belägen i centrala Göteborg och har två sektioner: den nationella sektionen som följer den 
svenska läroplanen och den internationella sektionen som följer IB-programmet (International 
Baccalaureate). IB är ett världsomspännande undervisningsprogram som erbjuder årskurs F-10 på 
3.000 platser i världen. 

ISGR bedriver grundskoleundervisning för skolåren F-9 enligt LGR11. Upp till 50% av undervisningen 
sker på engelska. Hela ISGR:s verksamhet är kvalitetssäkrad i form av en världsledande 
ackrediteringsorganisation Council of International Schools, CIS. Vi har ett nära samarbete med vår 
systerskola IHGR som bedriver gymnasieverksamhet inklusive IB-programmet på engelska. 

Skolan är Göteborgsregionens enda internationella skola och ägs av Göteborgsregionens 
kommunalförbund, GR, som består av 13 västsvenska kommuner. ISGR styrs ytterst av en styrelse 
och av nämnd. Vi fyller en viktig funktion vad gäller regionens förmåga att rekrytera internationell 
kompetens. Att det finns en internationell skola är avgörande för att näringslivet skall kunna 
attrahera arbetskraft till Västsverige. ISGR har också, som en av få internationella skolor i världen, 
löpande antagning. Detta betyder att familjer kan erbjudas plats under hela skolåret. 

Vi är mycket stolta över verksamheten och våra elevers goda resultat samt det faktum att vi har ett 
högt söktryck till skolan. Vi anställer nu, till den nationella sektionen, en biträdande rektor som 
tillsammans med erfarna medarbetare vill fortsätta att driva vår skola framåt. 

Vi söker dig som är:  

Engagerad och har gedigen kunskap om pedagogiska frågor. 

Lyhörd och skapar ett gott arbetsklimat. 

Lösningsorienterad, resultatinriktad och har en ekonomisk helhetssyn.  

En tydlig ledare med stark integritet. 

Öppen och nyfiken inför olika kulturer och bakgrunder. 



Kvalifikationer: 

Du är utbildad lärare med lärarlegitimation mot yngre åldrar. 

Erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete tex biträdande rektor, arbetslagsledare eller liknande. 

Dina arbetsuppgifter som biträdande rektor: 

Tillsammans med rektor leda den pedagogiska verksamheten inom den svenska sektionen skolår F-5 

samt fritidshemmet. Hela verksamheten omfattar drygt 350 elever cirka 45 anställda. 

Samverka med den internationella sektionen, skapa förutsättningar för gemensamma internationella 

aktiviteter och projekt. 

Tillsammans med arbetslagen bedriva pedagogiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Detta görs bland 

annat utifrån erhållna resultat från det systematiska kvalitetsarbetet samt från granskningar av CIS 

och Skolinspektionen.  

Ingå i skolans ledningsgrupp som gemensamt ansvarar för att arbeta och leda mot skolans vision och 

övergripande mål. 

Övrigt: 

Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100 %. Tillträde 2019-08-01, med en provanställningsperiod på 6 

månader. 

Vänligen skicka ditt CV samt personligt brev till rekrytering@isgr.se.  Ansökningar behandlas löpande. 

Sista ansökningsdag är 2019-05-31. 

Eventuella frågor besvaras av Skolchef/ VD Birgitta Sandström Barac, 031-708 92 15 

Besök gärna vår hemsida: www.isgr.se 

Vi undanbeder oss vänligen hjälp av rekryteringsfirmor. 

 
Guldheden årskurs F-5 (Wavrinskys plats) 
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Götaberg årskurs 6-10 (Kapellplatsen) 

 

 


