
Frederiksberg april 2021 

 

 
Er du vores nye SFO-leder på Jakobskolen, 
Frederiksberg?  
 

Vi søger en varm person, som deler vores ambition 
om at skabe et sundt og trygt miljø i hverdagen, 
hvor børnene kan få lov til at være dem de er.  
 
Som kristen friskole ønsker vi at give vores elever 
en oplevelse af, at kristen tro og liv er en del af 
hverdagen.  

 

Vi forventer:  

• Du kan skabe et trygt og udviklende miljø for 
vores 60 børn i 0.-3. kl.  

• At du kan tilslutte dig skolens kristne 
værdigrundlag. 

• At du har god sans for struktur, men samtidig 
giver plads til spontanitet. 

• At du er bindeleddet mellem SFO og skoledel. 

• At du brænder for pædagogisk arbejde. 

• At du er iderig og ser muligheder. 

• At du kan skabe gode relationer til såvel børn 
som voksne. 

• At du kan lede og motivere fire medarbejdere. 

• At du har en god portion humor, gode 
samarbejdsevner, engagement og lyst til at 
indgå i et positivt fællesskab. 

 
Stillingen er en fastansættelse med mulighed for fuld- eller deltid.  
 
Om vores skole  
Vi er 155 skønne elever i 0.-9. Kl. og 20 ansatte på vores rummelige kristne friskole på 
Frederiksberg. Jakobskolen ligger tæt ved Forum Metrostation, som bliver brugt jævnligt, når SFO’en tager 
på tur rund ti byen. Du kan læse mere om os på www.jakobskolen.dk  
 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du rette henvendelse til skoleleder Søren Bladt på tlf. 61 71 51 23. 
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC og i henhold til vilkår aftalt mellem 
BUPL og frie grundskoler. 
 
Ansøgning stiles til skoleleder, Søren Bladt på soren@jakobskolen.dk 
 
Ansøgningsfristen er d. 10/5 2021, hvorefter der vil blive indkaldt til samtaler. Tiltrædelse pr. d. 1/8 2021. 

 

ET TRYGT STED AT VÆRE 

ET TRYGT STED AT LÆRE 

http://www.jakobskolen.dk/
mailto:soren@jakobskolen.dk

