
Vi söker nya medarbetare på Stellatus. 

Stellatus startade år 2000 och är en Friskola med engelsk profil. Vi undervisar från 

förskoleklass (beginners) till och med år 6. Klasserna är små och verksamheten personaltät. 

Skolan finns i en inspirerande miljö med vacker omgivning på Rosenborgs herrgård i 

Karlstad. En miljö som skapar trygghet hos barnen, föräldrarna och för oss som arbetar på 

skolan. 

 
Lärare svenska/So 
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i huvudsak i svenska och So på vårt 
lågstadium. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % (om erforderliga beslut fattas). 
Montessoriutbildning är meriterande. Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.  
  
 
Fritidspedagog 
Vi söker en fritidspedagog, gärna med behörighet att undervisa i idrott och/eller musik. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Montessoriutbildning är meriterande. Tillträde 

till tjänsten är 2017-08-07 eller enligt överenskommelse, dock senast 2017-10-02. 

 
Elevassistent 
Vi söker en elevassistent med pedagogisk utbildning för/erfarenhet av arbete med elever i 
behov av särskilt stöd. Du kommer att ha ett nära samarbete med klasslärare och 
speciallärare. Vi söker dig som är van att arbeta med tydliga rutiner och strukturer. Tjänsten 
är en visstidsanställning på 75 %. Tillträde till tjänsten är 2017-09-25 t.o.m. 2018-03-30.  
 
 
Musiklärare 
Vi söker en legitimerad musiklärare för undervisning på vårt mellanstadium. Tjänsten är en 
visstidsanställning för läsåret 17/18 eller om du önskar en tillsvidareanställning på 10 %. 
Tillträde till tjänsten är 2017-08-21 eller enligt överenskommelse. 
 
 
Textilslöjdslärare 
Vi söker en legitimerad textilslöjdlärare för undervisning i åk 3-6. Tjänsten är en 
visstidsanställning för läsåret 17/18 eller om du önskar en tillsvidareanställning på 10 %. 
Tillträde till tjänsten är 2017-08-21 eller enligt överenskommelse. 

 
Sökanden till tjänsterna ska ha relevant utbildning och erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid 
personlig lämplighet. 
 

Ansökan 
Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 2017-07-31. Ansökan mailas till 

meddelanden@stellatus.com, ange ”Ansökan (benämning på tjänst)” i ämnesraden.  

För frågor om tjänsterna maila eller ring Carola Johansson, rektor 

carola.johansson@stellatus.com tfn: 076- 555 94 14 eller Henrik Sjöstedt,  

henrik.sjostedt@stellatus.com  tfn: 0700-92 94 24. Då vi har semester kan det vara enklast 

att nå oss via mail. 

mailto:carola.johansson@stellatus.com
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För mer information om vår skola, besök www.stellatus.com 

Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av 

jobbannonser. 

Välkommen med din ansökan! 

http://www.stellatus.com/

