
 
 
 

British Junior satsar för framtiden och söker nu ytterligare en biträdande rektor 
  
Om British Junior 
British Junior är en grundskola som ligger i Eskilstuna med elever i årskurserna F-9. Huvudman för skolan är Bri-
tish Schools AB som även driver två förskolor under namnet British Mini. Skolan har funnits sedan 2009 och har 
idag ca.800 elever och drygt 100 medarbetare. British Junior är en kunskapsskola med internationell inriktning där 
det engelska språket ständigt är närvarande. För oss är kunskap, ordning & reda, glädje och nyfikenhet centrala 
delar. Är vi trygga, öppna och glada så är vi mer mottagliga för kunskap och lärande. 
Vi har ambitiösa och högt ställda mål för vår skola och är även beredda att satsa för att nå dem. Vill du vara en 
del av en organisation som präglas av en stark kultur, korta beslutsvägar och entreprenörskap, där du har stora 
möjligheter att påverka. Då är British Junior rätt plats för dig, välkommen till oss! 
 
Arbetsuppgifter 
Som biträdande rektor kommer du att vara pedagogisk ledare med ett direkt ansvar för en del av skolans årskur-
ser. Du kommer även få ansvaret för ett antal skolövergripande ansvarsområden som du driver självständigt. Du 
ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor, en ytterligare biträdande rektorer och en administrativ chef. 
Ni ansvarar tillsammans med VD för British Schools för att långsiktigt utveckla skolan. 

Kvalifikationer, erfarenhet och personlighet 
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare eller har motsvarande utbildning eller erfarenhet. Vi ser även 
gärna att du har minst ett års erfarenhet som ansvarig inom skola, kan vara arbetslagsledare eller motsvarande. 
Har du erfarenhet som biträdande rektor är det givetvis meriterande. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och 
inställning till uppdraget. Vi tror att du är en tydlig och entusiasmerande ledare som kan leda verksamheten 
framåt och vara drivande i det pedagogiska arbetet. Du kommer tillsammans med övriga i ledningen att ansvara 
för att verksamheten drivs mot uppställda mål, enligt gällande styrdokument, med högsta kvalitet och att våra ele-
ver når goda kunskapsresultat. Vår verksamhet präglas av snabb tillväxt och högt utvecklingstempo så vi ser 
gärna att du har förmågan att tänka innovativt och att omsätta tankar och idéer till konkret handling. För att trivas 
hos oss tror vi att du är prestigelös, har humor och vågar bjuda på dig själv samtidigt som du är ytterst profession-
ell och tar ditt uppdrag på största allvar. 

Välkommen med din ansökan till rekrytering@britishschools.se 

Omfattning: 

Heltid 

Löneform: 

Månadslön 

Varaktighet: 

Tillsvidare 

Tillträde: 

Tillträde enligt överenskommelse 

Sista ansökningsdag: 

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande men allra senast 2018-04-30.  
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