
 
 
 
Pædagog/lærer til Scandinavian School of Brussels 
Waterloo, Brussels, Belgium 
 
Vores nuværende pædagog gennem mange år skal desværre rejse tilbage til Danmark.  
  

Vi ønsker derfor en ny kollega der både kan indgå i børnehaven og i skolen 0.-6. klasse.  
  

På SSB har vi elever fra alle de nordiske lande fra børnehaven til 3.g.   
  

For øjeblikket er der 40 nordiske børn i børnehaven og omkring 250 nordiske elever på skolen. Vi arbejder dels på tværs 
af sproggrænser og dels med de enkelte sproggrupper med fokus på læring, fællesskab og fælles værdier.  
  

Vi er beliggende i Belgien syd for Europas hovedstad Bruxelles. Scandinavian School of Brussels ligger midt på en eng i 
skoven ved siden af et stort slot. Vi har meget gode udendørs- og indendørsfaciliteter og bruger de naturskønne 
omgivelser til ture og diverse udendørsaktiviteter. Smartboard, I-pads og pc’er anvendes som en integreret del af 
undervisningen. Endvidere har vi et godt samarbejde mellem skolen og børnehaven, hvor fx eleverne kommer og læser 
højt i børnehaven i vores læsemåned. Desuden benyttes skolens bibliotek, hvor vi låner bøger både til fælles læsning 
men også til at få læst højt hjemme. 
                                                                          

Vi forventer, at du: 
•       kan lide børn i alderen fra 2-13 år 
•       positivt vil indgå i det arbejde, som allerede er i gang og være med til at videreudvikle dette 
•       arbejder ud fra de eksisterende planer, krav og forventninger til det pædagogiske arbejde 
•       medvirker til et godt samarbejde i børnehaven, skolen og med forældrene 
•       udviser fleksibilitet i forhold til at arbejde med børnehave og skole 
•       er engageret og gerne har erfaring 
•       gerne er uddannet pædagog, lærer eller lignende 
 

Du får en god og hyggelig arbejdsplads, hvor du har indflydelse på din hverdag, - og ikke mindst gode og ansvarlige 
kollegaer, midt i Europa. 
 

Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse og aflønning sker i henhold til uddannelse og erfaring. 
 

Ansættelsessamtaler sker i november 2014. 
 

Stillingen ønskes besat fra 8. januar 2015. 
 

Stillingen er på 80-100% fordelt på børnehaven og skole. 
 

Du sender din ansøgning, CV og eksamensbeviser mv. til staffapplication@ssb.be 
 
 
 
 
 
 

Address: Square d'Argenteuil 5 
1410 Waterloo, Belgium 
www.ssb.be 
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