
 

Vi söker dig som brinner för att arbeta med ungdomar och som är redo för 
spännande uppdrag som skolsköterska vid ekvatorn! 

 
Svenska skolan i Nairobi erbjuder dig: 

• Engagerade, skickliga och stöttande kollegor 

• Att arbeta med öppna och nyfikna ungdomar i de övre tonåren som gett sig ut i världen  

• 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:  

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

 
Vi söker en skolsköterska inför läsåret 2021/22. Eventuellt i kombination med annat uppdrag 
på skolan. Det finns även andra lediga tjänster på skolan, för mer information se 
www.ssn.or.ke  
 
Uppdrag 
Tjänsten ligger rent administrativt under skolans internat. Din viktigaste uppgift är att genom 
kontakten och interaktion med ungdomarna verka för ungdomars hälsa och trygghet på 
internatet. Du kommer vara del i skolans elevhälsoteam och även följa med och vägleda 
ungdomar inom den kenyanska sjukvården. Du ansvarar även för att viss utbildning av personal 
på skolan samt att arrangera sjukvårdsväskor inför utflykter och evenemang.  
 
Tjänsten innefattar även att ha kontakt med vårdnadshavare och lösa praktiska problem som 
kan uppstå. I tjänsten förväntas naturligtvis samarbete med övrig personal på skolan, såsom t ex 
lärare, elevhälsa och administration samt att även vara tillgänglig för grund- och förskola.   
 
Din profil 
För tjänsten som skolsköterska krävs medicinsk utbildning motsvarande sjuksköterska. Ett krav 
är att du har ett genuint intresse för och erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vill möta 
och stötta ungdomarna på ett pedagogiskt sätt. Goda ledaregenskaper är nödvändiga samt en 
flexibel inställning.  God samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta strukturerar och metodiskt 
värdesätts. Erfarenhet som skolsköterska, kännedom om Kenya, 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 normalt ca 150 elever från förskola upp till gymnasium. Skolan har 
även ett internat med plats för 82 gymnasieelever. 
 
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 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:  
Camilla Küster, internatföreståndare, boarding@ssn.or.ke 
Christian Skoog, internatföreståndare, +254(0)717882635 
 
Hemsida: www.ssn.or.ke  
 

Skicka en komplett ansökan till internattjanster@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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