
 

Vi söker dig som fortfarande brinner för läraryrket och som är redo för 
spännande uppdrag vid ekvatorn! 

 
Svenska skolan i Nairobi erbjuder dig: 

• En lärartjänst där du ges möjlighet att fokusera på just undervisning 

• Engagerade, skickliga och stöttande kollegor 

• Motiverade och högpresterande elever  

• En fantastisk arbetsplats med ett oslagbart klimat 

• Inflytande över din individuella arbetssituation samt verksamheten i sin helhet 

• Upplevelser utöver det vanliga i fantastiska Kenya, så väl i arbetet som privat! 

Hos oss har varje medarbetare fokus på:  

• Elevens lärande, utveckling och trivsel  
• Att ta initiativ och vara öppen för att tänka nytt och förnya  
• Att lära av sin omgivning 
• Att skapa goda relationer, vara delaktiga och samspela effektivt  
• Professionellt agerande 
• Lösningar 
• Skolan i sin helhet och att leverera det lilla extra.  

 
Vi söker ett antal legitimerade lärare till gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022. Det finns 
även andra lediga tjänster på skolan, för mer information se www.ssn.or.ke  
 
Gymnasielärare med behörighet inom minst två (helst fler) av följande ämnen:  

• Ekonomiska ämnen 

• Naturvetenskapliga ämnen (Bi, Fy, Nk) 

• Samhällsvetenskapliga ämnen (Sh, Hi, Re, Ge, Ps, Fi) 

• Idrott och hälsa 

• Matematik 

• Svenska 
 
Din profil: För tjänst som lärare krävs lärarbehörighet och minst fem års lärartjänstgöring i 
aktuella ämnen och kurser. Bred ämneskompetens är av största vikt.  Erfarenhet att undervisa i 
på grundskolan och i åldersblandade grupper samt goda kunskaper i engelska och erfarenhet av 
arbete i utlandet ses som meriterande.  
 
Kort om Svenska skolan i Nairobi 
Svenska Skolan i Nairobi (SSN) erbjuder utbildning för svenska och nordisktalande barn och 
ungdomar i vår förskola, grundskola eller gymnasieskola. Undervisning sker på svenska och i 
enlighet med de svenska styrdokumenten. Skolan drivs av en föräldraförening och är ej 
vinstdrivande. Skolan har ca 150 elever från förskola upp till gymnasium. Skolan har även ett 
internat med plats för 82 gymnasieelever. 
 

http://www.ssn.or.ke/


 

Vi erbjuder relativt små undervisningsgrupper och på grundskolan sker undervisningen i 
åldersintegrerade klasser. Vi har hög lärartäthet vilket ger oss fördelar avseende 
individualisering och kontakt mellan elev och lärare.    
 
I enlighet med vårt uppdrag som svensk skola i utlandet arbetar vi medvetet med att öka 
elevernas kunskaper om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner samtidigt 
som undervisningen präglas av vårt unika läge i Kenya och den närmiljön och det landet har att 
erbjuda. Detta sker t ex genom att innehållet i kurser och ämnen färgas av den miljö vi lever i 
samt genom studiebesök, resor och utflykter.  
 
Mer information om skolan hittar du på www.ssn.or.ke 
 

Anställningsvillkor: Befattningen avser en kontraktsanställning på 3 år med möjlighet till 

förlängning, provanställning tillämpas. Lön och förmåner enligt gällande avtal. Den anställde 

ansvarar själv för bostad, men ett bostadstillägg utbetalas. Medföljande barn och ungdomar 

erbjuds kostnadsfri skolgång. Skolföreningen betalar en flygresa tur och retur en gång om året 

samt en hälso- och sjukvårdsförsäkring. Detsamma gäller eventuellt medföljande 

familjemedlemmar. Anställning från 1 augusti 2021.   

 
Ansökan vill vi skall innehålla (Notera att vi inte vill att ni använder SUFs ansökningsblankett!):  

✓ CV  

✓ Kopia på lärarlegitimation 

✓ Kopia på examensbevis 

✓ Personligt brev (Det är viktigt att du beskriver din familjesituation och eventuellt 

medföljande familjemedlemmar. Vi vill även veta om eventuell partner är intresserad 

av tjänst här på SSN)  

 

För ytterligare upplysningar kontakta:  
Rosie Lundgren, Rektor, r.lundgren@ssn.or.ke, Tel: +254(0)722310601 
Hemsida: www.ssn.or.ke  
 

Skicka en komplett ansökan till tjanster@ssn.or.ke senast söndagen den 7 mars.  

 

Notera att ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan den 

7 mars så vänta inte med att ansöka! 
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